Clipping Semanal Dezembro 1
De 03 até 09 de dezembro de 2018
Favoráveis
(07 dez) Organizações de direitos humanos reagem à indicação de pastora para
ministério

(Jornal O Globo - Sociedade - Rio – Paula
Ferreira - Colaborou Marco Aurélio
Canônico - (Trincheira))

Contrárias
(09 dez) “Queremos um Brasil sem aborto”, diz Damares Alves após ser nomeada
ministra

(Epoch Times Brasil - Gospel Prime)

(09 dez) O papel do Brasil na comunidade internacional

(Gazeta do Povo - Opinião)

(08 dez) Catador acha corpo de bebê em lixeira do DF: “Vi a mãozinha”

(Metrópoles - Distrito Federal - Fernando
Caixeta)

(08 dez) Catador encontra corpo de bebê em lixeira no Distrito Federal: 'Vi a
mãozinha"

(TNH1 (Blogue) - Metropoles)

(07 dez) Pastor é preso por segurar cartaz dizendo “Deus ama você e seu bebê”

(Gospel Prime - Jarbas Aragão)

(07 dez) Confirmada como ministra, pastora Damares Alves reitera oposição ao
aborto e ideologia de gênero

(Gospel+ - Tiago Chagas)

(07 dez) Justiça condena mãe envolvida em aborto que provocou morte da filha

(Infonet - Jéssica França)

(07 dez) Mãe é condenada por envolvimento em aborto que causou a morte da
filha

(Portal Itnet)

(07 dez) Fórum dos Leitores

(Opinião Estadão)

(06 dez) Mãe é condenada por envolvimento em aborto que provocou a morte da (G1 SE - Sergipe)
filha
(06 dez) “Queremos um Brasil sem aborto”, diz Damares Alves após ser nomeada
ministra

(Gospel Prime - Jarbas Aragão)

(06 dez) Mãe publica fotos de seu bebê depois de aborto espontâneo

(Gospel Prime - Cris Beloni)

(06 dez) Testemunho de modelo concebida em estupro inspira milhares: “Deus me (Gospel+)
colocou aqui com um propósito”
(06 dez) Futura ministra Damares quer um Brasil sem aborto

(Renova Mídia - Tarcisio Morais (Blogue))

(05 dez) MP pede que casal acusado de matar filho recém-nascido vá a júri popular (G1 PR — Londrina )
(05 dez) Mãe é julgada por envolvimento em aborto que provocou a morte da filha (G1 SE - Sergipe)
(05 dez) Caso da jovem que morreu após aborto provocado em 2003 vai a júri

(Infonet - Cidades - com vídeo)

(05 dez) Cristãos deve lutar com todas as forças contra “praga do aborto", alertam (JM Notícia - Site Gospel (Blogue))
bispos italianos
(04 dez) Milhares de brasileiros se unem contra o aborto e o ativismo judicial

Neutras

(Gospel Prime - Cris Beloni - SP)

(09 dez) Seis frases da ministra de Direitos Humanos que poderiam estar na série
Hadnmais Tale

(Diário do Centro do Mundo - Kauê Vieira Hypeness.)

(08 dez) Futuras ministra e primeira-dama querem universalizar seu padrão moral (Folha de S.Paulo - Colunas – Angela
Alonso )
(08 dez) 'Não é a política que vai mudar esta nação, é a igreja', diz Damares

(Circuito Mato Grosso - Editoriais)

(07 dez) Damares Alves: em cultos para 6 mil pessoas, pregação contra o aborto

(24Horas News (Blogue) - Agencia Estado)

(07 dez) Bolsonaro escolhe pastora para o novo ministério da Família

(Comércio do Jahu - Notícias de Jaú e
região - Folhapress)

(07 dez) Em cultos para 6 mil pessoas, futura ministra faz pregação contra o aborto (Revista Istoe - Estadão)
(07 dez) Em cultos, futura ministra faz pregação contra o aborto

(O Liberal - Brasil e Mundo )

(07 dez) Em cultos para 6 mil, futura ministra faz pregação contra o aborto

(O Tempo - Capa - Política)

(07 dez) Damares Alves, a militante antiaborto alçada a pastora de Bolsonaro na
Esplanada

(El País Brasil – Brasília – Ricardo Della
Coletta)

(07 dez) O que pensa a futura ministra dos Direitos Humanos sobre LGBT e
mulheres

(Revista Exame - Brasil - João Pedro Caleiro
e Ana Paula Machado)

(06 dez) 'Sou contra o aborto', diz futura ministra Damares Alves

(Diário de Pernambuco - Política)

(06 dez) Em cultos para 6 mil pessoas, pregação contra o aborto

(Política Estadão - Geral - Renan Truffi e
Leonardo Augusto)

(06 dez) "Gravidez é problema que dura só 9 meses, aborto é problema que
caminha vida inteira

(Portal Mix Vale - Reuters)

(06 dez) “Gravidez é problema que dura só 9 meses, aborto é problema que
caminha a vida inteira

(Ultimo Instante - Reuters)

(06 dez) Gravidez é problema que dura só 9 meses', diz nova ministra das
Mulheres

(Folha de S.Paulo - Poder – Brasília –
Marina Dias)

(06 dez) Nós queremos Brasil sem aborto', diz futura ministra de Mulher, Família e (G1 - Política - Brasília - Guilherme Mazui e
Direitos Humanos
Yvna Sousa)
(06 dez) Nova Ministra quer Brasil sem aborto

(JC Online - vídeo)

(06 dez) Futura ministra fala sobre aborto, terras indígenas e direitos LGBT

(Jornal O Dia (Blogue))

(06 dez) Danares Alves, assessora de Magno Malta, vai comandar o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos

(Jornal O Globo - Sociedade - Daniel
Gullino, Eduardo Bresciani e Patrik
Camporez)
(Metrópoles - Brasil - Política - Ian Ferraz e
Renan Melo Xavier)

(06 dez) “Gravidez é um problema que dura só 9 meses”, diz Damares Alves
(06 dez) Pasta vai lidar com a vida, não com a morte, diz futura ministra sobre
aborto

(Poder360 - Governo - Naomi Matsui)

(06 dez) Futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos é contrária ao
aborto
(06 dez) Damares Alves: “Nós queremos o Brasil sem aborto”

(Política Estadão - Geral - Larissa Lima,
Julia Lidner e Luisa Marini)
(Revista Fórum)

(06 dez) Em entrevista, Damares Alves afirma que é contra o aborto

(Terra - Vida e Estilo)

(06 dez) Queremos um Brasil sem aborto', diz futura ministra de Direitos Humanos (Revista VEJA - Política)
(06 dez) Assessora de Malta será ministra de Direitos Humanos; pasta abrigará
Funai

(UOL Notícias - Política - Luciana Amaral)

(05 dez) EUA: Nova lei pode igualar todos abortos a homicídios, punindo com
prisão perpétua

(Hypeness (Blogue))

(05 dez) Ascensão da extrema-direita na Espanha preocupa as mulheres

(Pragmatismo Político - El País)

(05 dez) Governo Trump estuda interromper desenvolvimento de novos
tratamentos contra o HIV

(Jornal O Globo - Sociedade - Rio)

Outras
(09 dez) 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos inspira reflexões
contra retrocessos
(09 dez) Opinião: Humanidade é posto
(09 dez) Novo ministro de Bolsonaro sugeriu fuzil contra o MST e foi denunciado
por improbidade
(09 dez) Modesto Carvalhosa: “o STF perdeu sua autoridade moral”

(Bahia Noticias - Samuel Celestino)
(Correio Braziliense - Política - Ana
Dubeux)
(Diário do Centro do Mundo - Essencial)
(Gazeta do Povo - Justiça - Mariana Balan)

(09 dez) Confira a equipe ministerial do governo de Bolsonaro
(09 dez) General do Exército denuncia controle da dos ROTHSCHILDS na Amazônia
Brasileira
(09 dez) CPI dos Maus-tratos encerra trabalhos com propostas polêmicas
(09 dez) Em 13 anos, casos de sífilis dispara em Americana
(09 dez) Caminhada da Família' reúne cerca de 400 pessoas no centro de São José

(JC Online - Política)
(Jornal das Montanhas - Política - Devair G.
Oliveira)
(Midia News - Política - Agencia Brasil)
(O Liberal - Cidades - Americana)
(Portal Meon - Região - Samuel Strazzer)

(09 dez) The Guardian: Com a escolha de Damares, Bolsonaro extingue os direitos
humanos
(09 dez) Quem é Ricardo Salles, confirmado por Bolsonaro para o ministério do
Meio Ambiente
(09 dez) The Guardian: Bolsonaro "aboliu" os Direitos Humanos em favor dos
valores familiares
(09 dez) Eduardo Bolsonaro se oferece como cruzado pela “extinção da esquerda”
na América Latina
(08 dez) O sommelier de indignações

(Revista Fórum - GGN)
(GauchaZH - Ambiente)
(Jornal GGN - Política)
(El País Brasil - Poder – Foz do Iguaçu Afonso Benites )
(Gazeta do Povo - Colunista Gustavo Nogy)

(08 dez) CPI dos Maus-tratos encerra trabalhos com propostas polêmicas
(Revista Istoe)
(08 dez) Ex-feminista chora após sua “mãe” Damares Alves ser anunciada ministra (JM Notícia - Site Gospel (Blogue))
(08 dez)
(08 dez)
(08 dez)
(08 dez)
(08 dez)
(08 dez)
(07 dez)
(07 dez)
(07 dez)

Vida de muralhas: espetáculo de dança hoje na Capital
Damares fala exatamente o que o seu público quer ouvir
IBCCrim: é sobre acreditar
A participação do movimento negro na Constituinte de 1988
Desconstrução da sexualidade do cristão – Parte 2
Magno afirma que ministra é escolha de Bolsonaro
Damares Alves diz que igreja vai mudar o futuro da nação
Há 'diálogo no fim do túnel' com ministra-pastora, diz Aliança LGBTI
8 doenças perigosas na gravidez que podem afetar a saúde e até causar
má formação do feto
(07 dez) Livro mostra como funciona o "mundo secreto" da Suprema Corte dos
EUA
(07 dez) Filme da pernambucana Katia Mesel aborda a proibição do parto em
Fernando de Noronha
(07 dez) Damares não é indicação minha, diz Magno Malta sobre futura ministra

(Jornal do Tocantins - Magazine)
(Jornal GGN - Tatiana Dias)
(JOTA - Opinião e Análise)
(Nexo Jornal - Entrevista)
(Pleno News - Opinião - Marisa Lobo)
(Tribuna do Norte - Natal)
(Catraca Livre - Cidadania)
(Bem Paraná - Política - Folhspress)
(Blasting News - Curiosidades)

(07 dez) Colunista da Veja que comparou gays a cabras defende pastora
“Demares” (sic) Alves

(Diário do Centro do Mundo - Essencial)

(Consultor Jurídico)
(Diário de Pernambuco - Mariana Santos)
(Diário do Centro do Mundo - Essencial)

(07 dez) Assessora de Magno Malta vai assumir ministério das Mulheres, Família e (EBC - Reporter nacional)
Direitos Humanos
(07 dez) Há 'diálogo no fim do túnel' com ministra-pastora, diz presidente da
Aliança LGBTI

(Folha de S.Paulo - São Paulo - Anna
Virginia Balloussier)

(07 dez) Bolsonaro escolhe pastora para Direitos Humanos; Políticos do PSL batem (G1 - Política - Blog do Matheus Leitão )
boca no WhatsApp. Jornais de sexta (7)
(07 dez) João Azevêdo anuncia nomes do secretariado do novo governo da
(G1 PB - Paraíba)
Paraíba; conheça cada auxiliar
(07 dez) Protegida de Merkel será nova líder de partido da chanceler alemã

(Internacional Estadão)

(07 dez) Demarcação de terras será pauta de muita conversa, diz nova ministra

(Jornal Brasil em Folhas)

(07 dez) ONG de ministra que chefiará Funai foi denunciada por discriminação
contra índios
(07 dez) Quem é Damares Alves futura Ministra dos Direitos Humanos

(Jornal do Brasil - País)

(07 dez) Brasil cai 17 posições em ranking global que mede discriminação contra
mulheres
(07 dez) Não é o governo que vai mudar a nação, é a igreja evangélica', prega
futura ministra em culto
(07 dez) Magno Malta: 'Não fui comunicado nem indiquei Damares para
Ministério'
(07 dez) Joice Hasselmann: a deputada de extrema direita que se compara a
Bolsonaro e dezpreza feminismo
(07 dez) Adriana Sousa vai assumir cargo no governo Bolsonaro
(07 dez) Magno Malta sobre Damares Alves: “Não indiquei nem fui comunicado”

(Jornal O Globo - Sociedade – Rio - Sandra
Gimenez)
(Jovem Pan - Brasil)

(07 dez) Damares Alves afirma que Igreja Evangélica vai mudar o futuro do país

(Observatório G (Blogue))

(07 dez) Tensão permanente
(07 dez) A verdade por trás do cachorro do Carrefour – A desvalorização do ser
humano
(07 dez) Prisão de megaexecutiva de telecomunicações aumenta tensão entre
China e EUA
(07 dez) Saúde promove debate sobre violência obstétrica no Taquari

(Política Estadão - João Domingos)
(Portal Padom (Blogue))

(07 dez) Nova ministra quer 'Brasil sem aborto'

(TV Estadão - Política - vídeo)

(07 dez) Declaração dos Direitos Humanos ainda está longe de ser universal

(UOL Notícias - EFE)

(Jornal Extra Guarapuava - Política)

(Jovem Pan - Brasil)
(Revista Marie Claire - Mulheres do
Mundo)
(Meionorte - Blog Jogo do Poder)
(Metrópoles - Brasil)

(Revista Fórum - Ana Prestes)
(Surgiu - Saúde)

(07 dez) Luiza Villaça dirige filme sobre assistência às vítimas de estupro

(Revista Veja São Paulo - Blog Terraço
Paulistano)
(07 dez) Não fui comunicado', diz Magno Malta sobre escolha de Damares Alves
(Jornal O Globo - Brasil – Brasília - Natália
Portinari)
(07 dez) O grande acerto do thriller está nas incursões psicológicas do personagem (Jornal O Globo - Cultura - Coluna Raphael
Montes)
(07 dez) Mike Leigh: ‘Brasil sabe mais do que ninguém que a democracia está em (Jornal O Globo - Cultura – Rio - Fabiano
risco’
Ristow)
(07 dez) Damares não é indicação minha, diz Magno Malta em vídeo

(Folha de S.Paulo – Brasília – Daniel
Carvalho e Angela Boldrini)
(07 dez) Bolsonaro escolhe pastora para ser ministra de estado em seu governo
(Diário Prime - Odlave Morroazuul
(Blogue))
(06 dez) Nova ministra dos Direitos Humanos: “É o momento de a igreja governar" (24Horas News (Blogue))
(06 dez) Ministra de Direitos Humanos diz que 'mulher nasceu para ser mãe' e
(Bem Paraná)
'ideologia de gênero é morte'
(06 dez) Estreias no cinema: a diversidade de Tinta Bruta e mais lançamentos desta (Boa Informação)
semana
(06 dez) Destaques do dia: 'Bolsonarista' até a página 2?
(Estadão - Blog BR18)

(06 dez) Eleições no IBCCrim: o que está em jogo na disputa eleitoral

(Consultor Jurídico)

(06 dez) O futuro do STF: na retranca, como diz Toffoli, ou no ataque?

(Consultor Jurídico)

(06 dez) Caso de bebê nascido em SP após transplante de útero é descrito em
revista

(Correio Braziliense - Otávio Augusto)

(06 dez) Deputados do Novo vão votar em bloco nos temas caros ao partido

(Cultura Estadão - Blog Direto da Fonte Sonia Racy )
(Diário Catarinense)

(06 dez) Damares Alves é a segunda mulher anunciada para compor governo
Bolsonaro
(06 dez) O futuro do STF: na retranca, como diz Toffoli, ou no ataque?
(06 dez) Nenhum direito civil está ameaçado porque uma pastora é ministra, diz
Damares Alvez

(Diário do Centro do Mundo - Lenio Luiz
Streck)
(Diário do Nordeste - Verdes Mares)

(06 dez) Ministra disse que mulher nasceu para ser mãe e que ideologia de gênero (Folha de S.Paulo - Poder – Brasília –
é morte
Marina Dias)
(06 dez) URGENTE: Saiba porque Damares Alves foi escolhida para ser Ministra
(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))
(06 dez) Magno Malta não se enquadrou em ministérios, diz Bolsonaro

(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(06 dez) Escola de Olavo e cia.

(Jornal Correio do Brasil)

(06 dez) Damares Alves, assessora de Magno Malta, vai comandar Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos
(06 dez) ATUALIZADO: A surpreendente Ministra da Mulher, Famílias e Direitos
Humanos

(Jornal Extra - Brasil)

(06 dez) Pré-natal: conheça os exames e quando fazê-los

(Minha Vida - Família)

(06 dez) O Chamado do Mal estreia nesta quinta-feira nas telonas do Brasil

(O HOJE - Cultura)

(06 dez) Aleluia, volver

(O Munícipio)

(06 dez) Casal é perseguido por entidade maligna

(O Tempo - Lazer)

(Jornal GGN - Luis Nassif)

(06 dez) Assessora de Magno Malta é a ministra de Direitos Humanos do Governo (Paulopes)
Bolsonaro
(06 dez) Quem é Damares Alves, nova ministra de Jair Bolsonaro
(Pleno News - Brasil)
(06 dez) Pastora Damares Alves chefiará pasta de Mulher, Família e Direitos
Humanos
(06 dez) Damares Alves é confirmada como ministra dos Direitos Humanos

(Poder360 - Governo)

(06 dez) Bolsonaro escolhe pastora para área de Mulheres e Direitos Humanos

(Portal Mix Vale)

(06 dez) Bolsonaro anuncia ministra da Mulher e Direitos Humanos

(Tribuna do Norte - Natal)

(06 dez) Nova ministra indicada por Bolsonaro pede 'paz' entre LGBTs e ...

(UOL Notícias - Política - AFP)

(06 dez) Marido introduziu cabo de vassoura na vagina da esposa para provocar
aborto, diz delegado
(06 dez) Acusado de matar jovem grávida é condenado a mais de 20 anos de
prisão em Araxá
(06 dez) Suspeito violentou esposa com vassoura para provocar aborto, diz
delegado

(Cada Minuto - Gabriela Flores e Raíssa
França)
(G1 MG - Triângulo Mineiro - Integração
Notícia )
(Gazetaweb - Portal - Rayssa Cavalcante)

(Portal do Amaral (Blogue))

(05 dez) Avaliação e conhecimento são debatidos durante o 2° seminário do APICE (Agência de Notícias do Acre)
ON
(05 dez) Acusado de matar jovem grávida vai a júri popular em Araxá

(G1 MG - Triângulo Mineiro)

(05 dez) Brasil é o primeiro país do mundo a ter bebê gerado em útero
transplantado de doadora morta
(05 dez) Cientistas criam revista de pesquisas anônimas sobre temas polêmicos

(GauchaZH - Saúde)

(05 dez) Polícia Civil investiga se vítima sofreu aborto após agressão de marido

(Gazeta Web - Portal)

(Gazeta do Povo - Educação)

(05 dez) Adaptações do teatro, 'O Beijo no Asfalto' e 'Rasga Coração' são destaques (Guia Folha - Cinema)
entre as estreias
(05 dez) Brasil: passa bem primeiro bebê transplantado de útero de doadora morta (Revista Istoe)
(05 dez) Ativismo judicial cria falsa impressão de ingerência de poderes
(05 dez) Cinderela em cena hoje e amanhã na Capital
(05 dez) Câmara aprova projeto que prevê exame de ecocardiograma fetal em
gestante
(05 dez) Livro de Michelle Obama vira best-seller: 'não tenho intenção de
concorrer'
(05 dez) Thaeme exibe barriguinha de gravidez pela primeira vez

(Jornal da USP - Atualidades - Ferraz Jr com áudio)
(Jornal do Tocantins - Magazine)
(Jornal Floripa - Brasil)
(Metro Jornal - Entretenimento)
(Observatório G (Blogue))

(05 dez) Homem cancela casamento após reação da noiva a notícia trágica da irmã (Revista Veja São Paulo)
(05 dez) Homem que violentou mulher com cabo de vassoura queria causar aborto (OP9 - Alagoas)
(04 dez) Local de venda de remédios gera discordância na Câmara de Jundiaí

(Jornal de Jundiaí)

(04 dez) Futuro secretário Nacional de Segurança, general Theophilo disse ser
contra facilitar porte de arma

(O POVO Online (Blogue))

(04 dez) Cantora sertaneja Thaeme fala sobre mudanças no corpo durante a
gravidez

(AreaVip - Famosos)

(04 dez) Hugleice diz ter esfaqueado esposa após ver foto da vítima com vizinho

(Campo Grande News - Cidades)

(04 dez) Com gestantes entre infectados, casos de sífilis crescem em Campo
Grande
(04 dez) “Mulheres nasceram para ser mães”, esse é o programa dos golpistas pela
fraude eleitoral
(04 dez) Punição para reúso de material hospitalar descartável pode ser votada na
CAS

(Campo Grande News - Cidades)

(04 dez) A segunda metamorfose do MBL para seguir influente no Brasil de
Bolsonaro
(04 dez) Câmara aprova projeto que prevê exame de ecocardiograma fetal em
gestantes

(EL PAÍS Brasil - Brasil - Felipe Betim)

(04 dez) Você aceitaria passar por um detector de mentiras no trabalho?

(G1 - Economia - BBC)

(04 dez) Extrema direita da Espanha quer fim da 'Lei Maria da Penha' local

(Jornal GGN - El País)

(04 dez) Acusado de ocultar corpo de cunhada e esfaquear esposa, Hugleice é
interrogado em MT

(Jornal Midiamax - Polícia)

(Causa Operária)
(Dourados Agora - Notícias de Dourados e
Região)

(Folha Nobre (Blogue))

(04 dez) Paulo Gustavo compra casa em bairro de Beyoncé e se declara para o
(Observatório G (Blogue))
marido
(04 dez) Thaeme revela baixa autoestima durante gravidez: 'A gente não se sente (Ofuxico - Famosos)
bonita'
(04 dez) Telmário Mota apoia indicação de Damares Alves para a pasta da Família e (Portal de Notícias do Senado Federal)
dos Direitos Humanos
(04 dez)
(04 dez)
(04 dez)
(04 dez)

'O beijo no asfalto': Um novo olhar sobre um velho problema
Victor Maia: Democracias em xeque – o invisível a olhos nus
Extrema direita quer fim da Lei Maria da Penha espanhola
Brasil tem primeiro bebê concebido em útero transplantado de falecida

(03 dez) Antônio dos Santos garante que não vai abandonar a luta em defesa da
vida
(03 dez) Delegado Waldir diz que vai trabalhar em defesa da família e contra o
aborto

(Portal O Dia - Blog Begazord)
(Revista Fórum - Victor Maia)
(Revista VEJA - Mundo - Diego Freire)
(GauchaZH - Mundo)
(Fax Aju - Aracaju)
(Portal Mais Goiás - Bárbara Zaiden
(Blogue))

(03 dez) Ao lado do maridão, Thaeme Mariôto revela qual será o nome da filha

(1News Brasil - Tv e Famosos)

(03 dez) Você aceitaria passar por um detector de mentiras no trabalho?
(03 dez) Frankenstein chinês', criador de bebês editados geneticamente
desaparece
(03 dez) Atenção mulher: você sabe o que é SOP?
(03 dez)

(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)
(03 dez)

(BBC Brasil - Bryan Lufkin)
(Diário do Nordeste - Verdes Mares Mundo)
(Folha de Pernambuco - Saúde e Bem
Estar)
George Bush ajudou o Partido Republicano a se aproximar dos evangélicos (Folha de S.Paulo - Mundo – The
Washington Post - Lori Johnston (Tradução
de Clara Allain))
Programa Estadual DST/Aids celebra 35 anos com recordes históricos em (Folha Nobre (Blogue))
São Paulo
Até onde vai a revolta na França?
(G1 - Mundo - Blog Helio Gurovitz )
De pastor a deputado estadual
(Jornal de Piracicaba (Blogue))
Engravidar pouco após sofrer aborto não aumenta os riscos
(Jornal Extra - Saúde e Ciência)
Entenda: O que defende o Vox, partido de ultradireita que ganha
(Jornal O Globo - Mundo – O Globo e
deputados na Espanha
Reuters - Madri)
Pastor famoso assume que não é conservador e revolta evangélicos
(O Fuxico Gospel )
O Chamado do Mal | Vida perfeita é destruída em trailer do terror de
(Observatório do Cinema)
produtores de Corra!
Entidades querem nomeação de Damares Alves a ministério
(Pleno News - Brasil - Política)
Thaeme Mariôto revela qual será o nome da filha e emociona com escolha (TV Prime - Celebridades)

(03 dez) "Austeridade fiscal mata", alerta o ex-ministro José Temporão
(03 dez) Um dos ícones do grunge, banda americana L7 relembra seus hits em
Porto Alegre
(03 dez) Leitores repercutem texto da Ilustríssima sobre Olavo de Carvalho,
ideólogo de Bolsonaro

(Vermelho)
(GauchaZH - Cultura e Arte)
(Folha de S.Paulo - Painel do Leitor
(Ombudsman))

Relacionadas
(07 dez) Não há prova de que o gay nasça gay. Se houvesse, já teriam jogado na
nossa cara', disse futura ministra em pregação de 2013
(06 dez) Homens e mulheres não são iguais', diz futura ministra de Direitos
Humanos
(06 dez) CPI dos Maus-Tratos é encerrada com 'sugestão' para aprovação de
projetos
(06 dez) Amamos a Damares, mas não é indicada nossa', diz líder da bancada
evangélica

(Jornal O Globo - Sociedade – Rio - João
Paulo Saconi )
(Jornal O Globo - Sociedade – Brasília Natália Portinari)
(Jornal O Globo - Sociedade – Brasília Amanda Almeida)
(Jornal O Globo - Sociedade – Brasília Natália Portinari)

Clipping Semanal Dezembro 2
De 10 até 16 de dezembro de 2018
Favoráveis
(16 dez) Lei do Minuto Seguinte: a palavra da vítima basta
(16 dez) Antropóloga convive com a “covardia da dúvida” de quem a ameaça de
morte

(Diário do Litoral – Cotidiano - Vanessa
Pimentel)
(EL PAÍS Brasil – Breiller Pires))

(15 dez) Lei do Minuto Seguinte prevê atendimento imediato as vítimas de estupro (AgoraMT – Claudia Santos (Blogue))
(15 dez) Inversão primária e insustentável está na base ideológica do bolsonarismo (Folha de S.Paulo - Coluna Bernardo
Carvalho)
(15 dez) Meu passado em revista

(Jornal O Globo - Ela - Martha Medeiros)

(14 dez) Futura ministra da Mulher tem uma visão completamente ingênua', diz
leitor
(13 dez) O que é a 'Bolsa Estupro' que a ministra Damares Alves que aprovar?

(Folha de S.Paulo - Painel do Leitor)

(13 dez) Em que mundo vive Damares?
(13 dez) Parlamento irlandês aprova legalização do aborto

(Revista Capricho - Vida real – Isabela
Otto)
(Folha de S.Paulo - Opinião - Marta
Suplicy)
(G1 - Mundo)

(12 dez) Não perca! COTV Entrevista recebe Deborah Delage para tratar do aborto (Causa Operária)
(12 dez) Vem aí a 'Bolsa Estupro' de Bolsonaro, informa ministra Damares

(Esmael Morais (Blogue))

(12 dez) O Brasil e a nova escravidão - a lei do ventre preso

(Jornal GGN - Cristiane Alvez)

(12 dez) Quando o Estado paga uma dívida social não se pode voltar a ser devedor, (Jornal O Globo - Brasil – Rio afirma Carlos Ayres Brito
Rayanderson Guerra)
(12 dez) A natureza do escorpião
(11 dez) Para Damares Alves, projeto mais importante a ser aprovado é o do
nascituro

(Folha de S.Paulo - Opinião - Marilze
Pereira Jorge)
(CBN – áudio)

(11 dez) Pastora-ministra de Bolsonaro quer "bolsa estupro" e pena maior para
aborto
(11 dez) A pastora-ministra é profissional em levar a política (da Direita) para
dentro das igrejas

(Jornal GGN)

(11 dez) Políticas opressivas e sexistas provocaram luta por direitos das mulheres
em 2018

(Jornal GGN – Anistia Internacional)

(11 dez) Nomeação de Damares Alves é expressão perversa da política feita por
homens

(Revista Marie Claire - Blog - Débora Diniz)

(11 dez) Estatuto do Nascituro será prioridade, diz Damares Alves

(Metrópoles - Brasil – Política – Ian Ferraz)

(Jornal GGN – Cintia Alves)

(10 dez) 12,5 milhões de jovens mulheres não trabalham nem estudam na América (Causa Operária)
Latina, o dobro do número de homens
(10 dez) Melhores momentos do 23º Prêmio CLAUDIA
(10 dez) 'Nem famílias visitam as mulheres presas', diz Cármen Lúcia
(10 dez) Foi o ano da resistência das mulheres, diz Anistia

(Revista Claudia - Sua Vida – Giuliana
Bergamo)
(Cultura Estadão - Blog Direto da Fonte –
Sonia Racy)
(Terra )

(10 dez) A ministra e as mulheres
(10 dez) Artigo: Não me orgulho, nem me arrependo
(10 dez) TIROTEIO

(Jornal O Globo - Opinião – Rosiska Darcy
de Oliveira)
(Jornal O Globo - Opinião – Ruth de
Aquino)
(Folha de S.Paulo - Painel do Leitor)

Contrárias
(16 dez) Feto é encontrado em calçada de prédio público de Cabedelo

(PBAgora - A Paraíba o tempo todo)

(16 dez) Feto é abandonado na calçada de prédio municipal em Cabedelo

(Portal Correio - Amanda Gabriel (Blogue))

(14 dez) Mulher é indiciada por aborto e ocultação de cadáver em riacho de Nova
Trento

(G1 SC - Santa Catarina)

(14 dez) Bebê achado em saco de lixo no AC nasceu com vida e pode ter sido
asfixiado, diz delegada

(G1 AC - Acre - Iryá Rodrigues)

(14 dez) Pastor foi preso por evangelizar na frente de clínicas de aborto

(Gospel+ - Will R Filho)

(14 dez) Mãe de bebê encontrado morto em riacho de Nova Trento é identificada

(Notícias do Dia Online – Florianopolis –
Gustavo Bruning)

(14 dez) Crianças que nadavam em represa encontram feto dentro de sacolinha
em Patos de Minas
(14 dez) Ana Paula Henkel defende Damares e rebate Rogério Chequer: “Isso é
narrativa do Psol"

(Patos Hoje – MG – Farley Rocha (Blogue))
(Conexão Política - Raul Holderf)

(13 dez) Gari encontra bebê morto em saco de lixo e polícia faz buscas por mãe em (G1 AC - Acre - Iryá Rodrigues)
bairro de Rio Branco
(13 dez) Artigo: Conflito de interesse ideológico na ciência
(12 dez) Cristãos devem lutar com todas as forças contra “praga do aborto",
alertam bispos italianos
(12 dez) Damares Alves mantém agenda pró-vida mas nega planos de tipificar
crime como hediondo
(12 dez) Dia do Nascituro agora é Lei em Palmas; autoria é do vereador Filipe
Martins
(10 dez) Grupos em defesa da vida realizam manifestação em São Paulo

(Jornal O Globo - Opinião - Raphael
Câmara Medeiros Parente )
(Diário Prime - Blog Carta Gospel - Anna
Schwartz)
(Gospel+ - Tiago Chagas)
(JM Notícia - Site Gospel – Heleno Farias
(Blogue))
(Jornal O São Paulo - Fernando Geronazzo)

Neutras
(15 dez) Parlamento da Irlanda aprova legalização do aborto

(Revista Fórum – Opera Mundi)

(15 dez) Com democratas no controle da Câmara, Trump enfrentará oposição
inédita

(Folha de S.Paulo - Cenários – Patrícia
Campos Mello)

(14 dez) Irlanda legaliza o aborto

(CartaCapital – Mundo – DW)

(14 dez) Parlamento irlandês adota projeto de lei que legaliza o aborto

(GauchaZH - Comportamento)

(14 dez) Parlamento da Irlanda aprova legalização do aborto

(Revista EXAME - Mundo)

(14 dez) Parlamento na Irlanda aprova legalização do aborto

(Gazeta do Povo - Ideias)

(14 dez) Senado da Irlanda aprova legalização do aborto

(Poder360 - Internacional)

(14 dez) Damares Alves e o ideal para as mulheres

(GauchaZH - Colunistas - Julia Dantas)

(13 dez) Parlamento irlandês adota projeto de lei que legaliza aborto

(Diário Catarinense – Mundo – Dublin –
AFP)
(Estado de Minas - Internacional)

(13 dez) Parlamento aprova legalização do aborto

(13 dez) Parlamento da Irlanda adota projeto de lei que legaliza aborto
(13 dez) Damares defende projeto que prevê bolsa para vítimas de estupro que
decidam não abortar

(Internacional Estadão – Dublin – com
AFP)
(Portal Mais Goiás (Blogue))

(12 dez) Pastora Damares Alves defende “estatuto da grávida” e descarta medidas (Diário Prime - Blog Carta Gospel - Anna
sobre aborto
Schwartz)
(12 dez) Futura ministra Damares causa polêmica ao defender 'bolsa-estupro'

(O São Gonçalo - Política)

(12 dez) Contra aborto, futura ministra defende proposta de pensão a vítima de
estupro

(Portal GCN - Brasil e Mundo)

(12 dez) Mulher diz que chegou a engravidar após ser abusada por João de Deus,
masrecebeu remédio para aborto

(G1 - Goiás - Vitor Santana)

(12 dez) 'Frase de Bolsonaro é investida contra os partidos políticos', diz leitor

(Folha de S.Paulo - Painel do Eleitor)

(12 dez) Futuro secretário de Bolsonaro ataca imprensa e políticos em rede social

(Folha de S.Paulo - Poder - São Paulo Joelmir Tavares)

(11 dez) Damares cita Estatuto do Nascituro como a pauta 'mais importante'

(Destak Jornal - Política)

(11 dez) Futura ministra quer priorizar projeto que torna aborto crime hediondo

(Diário do Centro do Mundo - Essencial)

(11 dez) Futura ministra defende aprovação do Estatuto do Nascituro

(Diário dos Campos – Agência Brasil)

(11 dez) Ministra de Bolsonaro defende aprovação do estatuto do nascituro

(Folha de S.Paulo - Cotidiano - Letícia
Casado e Natália Cancian )
(G1 - Política - Guilherme Mazui e Lucas
Salomão)
(G1 - Jornal Nacional)

(11 dez) Futura ministra dos Direitos Humanos defende aprovação do Estatuto
(11 dez) Futura ministra defende aprovação do estatuto que defende direitos do
feto
(11 dez) Damares Alves defende aprovação de projeto que torna o aborto crime
hediondo

(Gospel Prime)

(11 dez) Futura ministra quer aprovação de projeto que prevê bolsa para vítima de (Jornal O Globo - Sociedade - – Brasília estupro que não abortar
Eduardo Bresciani)
(11 dez) Damares defende 'estatuto da grávida' e descarta medidas sobre aborto

(Valor Economico – Política - Fábio Pupo e
Marcelo Ribeiro)

(11 dez) Nova ministra se diz 'rotulada' e pede ajuda de deputados e pastores
(10 dez) Papa Francisco pede direitos humanos '''no centro de todas as políticas'''

(Folha de S.Paulo - Poder – Brasília - Ranier
Bragon)
(FolhaMT)

(10 dez) Papa Francisco pede direitos humanos 'no centro de todas as políticas'

(G1 - Mundo)

(10 dez) Suprema Corte recua e decide não julgar recursos contra a Planned
Parenthood

(Gazeta do Povo – Justiça – Whashington
Post)

(10 dez) Grupo de religiosos pró-Israel saúda Bolsonaro na porta do TSE

(Revista Época – Expresso - Gabriel
Hirabahasi)

Outras
(16 dez) João de Deus pode ter induzido aborto de mulher
(16 dez) 'Terço da Vida' reúne grupo de católicos na Praça Brasil
(16 dez) Caio Fábio diz que Damares é um “meme pronto e autêntico”

(Vídeos Band (Blogue))
(Diario do Vale - Sem Cateogira)
(Diário Prime - Blog Carta Gospel - Odlave
Morrazul)
(16 dez) Quais denominações com mais deputados federais? Confira agora a nova (Diário Prime - Blog Carta Gospel - Odlave
bancada evangélica
Morrazul)

(16 dez) Ameaças a defensores dos direitos humanos colocam a democracia
brasileira em xeque
(16 dez) João de Deus, Damares, Jesus na goiabeira e abuso sexual contra
mulheres
(16 dez) Antissistema, MBL agora quer virar partido
(16 dez) Em Portugal, 'pautas da esquerda' têm amplo apoio da população

(EL PAÍS Brasil – Felipe Betim, Gil Alessi e
Breiller Pires)
(Esmael Morais - Luiz Claudio Romanelli
(Blogue))
(O POVO Online - Política)
(Rede Brasil Atual – Cidadania – Portugal)

(16 dez)
(16 dez)
(16 dez)
(15 dez)

A identidade de Bolsonaro
Quem ganhou
Antissistema, MBL quer até virar partido
“Meus 3 filhos morreram com problemas genéticos – devo acreditar na
ciência ou em Deus?
(15 dez) Duvivier, o anti-comunista de esquerda
(15 dez) Família e Direitos Humanos: Bolsonaro criou o ministério de perseguição
às mulheres
(15 dez) Ministério da Saúde registra aumento nos três tipos de sífilis no país

(Revista VEJA - Blog Noblat)
(Revista VEJA - Blog Fatos)
(GauchaZH - Política)
(Boa Informação)

(15 dez) O único milagre de João de Deus, um charlatão milionário, foi enganar
tanta gente por tanto tempo
(15 dez) Pastor André Valadão sai em defesa de Damares
(15 dez) Quem quer limitar o poder dos tribunais?

(Diário do Centro do Mundo - Essencial)

(15 dez) “Não posso negar pautas conservadoras como candidato”, diz deputado
que quer substituir Maia
(15 dez) "Meus 3 filhos morreram com problemas genéticos – devo acreditar na
ciência ou em Deus?
(15 dez) A identidade de Bolsonaro
(15 dez)
(15 dez)
(15 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)
(14 dez)

Streaming para a juventude
Saúde divulga boletim sobre sífilis em Santa Catarina
Um facho de luz atinge o obscurantismo
A goiaba da fé e a arapuca da esquerda
7 famosas que perderam seus bebês durante a gestação
Meus 3 filhos morreram com problemas genéticos – devo acreditar na
ciência ou em Deus?'
Medicina Legal e Anatomia do Crime
A Constituição contra a Teopolítica
Lirismo e metáforas sobre o estranho dia a dia
Pedofilia: Professor é preso por pedir fotos íntimas em troca de boas
notas
Filha de João de Deus foi vítima de estupro, diz advogado em nota
Espanha propõe legislação mais rígida contra crimes sexuais
Quem ganhou
Elas precisam ser ouvidas

(13 dez) Caso Damares: Resposta do Conexão Política a Rogério Chequer
(13 dez) TRF julga recurso para indenizar famílias contaminadas por pesticida
(13 dez) Suposta Gravidez Psicológica: Barriguda que desapareceu em Vitória da
Conquista não estava grávida
(13 dez) Conquista: Polícia diz que Erica não está grávida
(13 dez) “Também fui contra a legalização dos jogos de azar”, diz Magno Malta em
discurso de despedida
(13 dez) Professora ameaçada será defendida por elenco de criminalistas
(13 dez) Damares Alves diz que episódio do pé de goiaba tem relação com abuso

(Causa Operária)
(Causa Operária)
(Diário de Pernambuco - Ciência e Saúde)

(Diário Prime - Blog Carta Gospel)
(Gazeta do Povo – Justiça – Geoffrey
Vaughan)
(Revista Época - Gabriel Hirabahasi)
(Metro Jornal - BBC Mundo)
(O Tempo – Opinião – Gaudência
Torquato)
(O Tempo - Magazine)
(Portal Veneza - Saúde)
(Vermelho - Gabriel Hirabahasi)
(Revista Época – Márvio dos Anjos)
(Blasting News - Curiosidades)
(G1 - Ciência e Saúde - BBC)
(Jornal Luzilandia)
(Revista Época - Conrado Hubner)
(O Tempo - Magazine)
(Revista Fórum)
(Revista VEJA - Brasil)
(Revista VEJA – Mundo – Espanha)
(Revista VEJA - Política)
(Jornal O Globo - Opinião – Coluna Flávia
Oliveira)
(Conexão Política - Editorial)
(24Horas News (Blogue))
(Blog do Anderson)
(Blog do Rodrigo Ferraz (Blogue))
(BNLData (Blogue))
(Consultor Jurídico – Ana Pompeu)
(Correio Braziliense - Política)

(13 dez) Futura ministra dos Direitos Humanos promete 'contrarrevolução cultura' (G1 RS - Rio Grande do Sul)
nas escolas
(13 dez) É o bem contra o mal. E você de que lado está?
(Jornal GGN - Blog Wilton Cardoso
Moreira)
(13 dez) "Presidente fundiu ministérios em uma só pasta: a das declarações
(Revista Marie Claire - Blog Antonia
bizarras"
Pellegrino)
(13 dez) Por que devemos ficar de olho na futura ministra
(Metrópoles – Coluna Licença
Maternidade – Carolina Vicent)
(13 dez) Casos de sífilis crescem 32% em Santa Catarina em 2017
(NSC Total (Blogue))
(13 dez) Dourados sediará o maior evento de formação de voluntariado de MS
(Ponta Porã Informa (Blogue))
(13 dez) Alexandre Frota revela já ter sentido atração por homens
(13 dez) Noivo cancela casamento após reação duvidosa de sua futura esposa

(RD1 (Blogue))
(VG Notícias - Variedades)

(13 dez) Maternidades ampliam acesso a exame que previne mortes de bebês
(12 dez) Dourados sediará o maior evento de formação de voluntariado de MS

(Viagora – Dani Sá)
(Diario Digital)

(12 dez) Damares Alves: veja frases polêmicas da futura ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos
(12 dez) Dourados sediará o maior evento de formação de voluntariado
(12 dez) Magno Malta: "Continuo confiando em Bolsonaro. Faria tudo de novo"

(Diário do Nordeste - Blog Verde Mares)
(Dourados Agora - Dourados e Região)
(Gazeta Online - Política)

(12 dez) Nova York quer obrigar agência cristã de adoção permitir casais gays
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)

(JM Notícia - Site Gospel – Heleno Farias
(Blogue))
Alexandre Frota revela que já sentiu atração por homens: 'Tenho a cabeça (Jornal Extra - Famosos)
aberta'
A arquitetura da destruição
(Jornal GGN - Henrique Fontana)
China e Brasil: diferenças 'culturais'
(Jornal O São Paulo - Colunas)
Em vídeo, futura ministra garante ter falado com Jesus em goiabeira
(Meionorte)
TRE diploma eleitos em ciclo político mais conservador de MS
(MS Notícias - Editoriais)
Casos de sífilis cresceram 32,2% no último ano em Santa Catarina
(Notícias do Dia Online - Florianópolis)
Deputado eleito, Alexandre Frota diz já ter sentido atração por homens
(OP9 - Pop)

(12 dez) Malta se despede do Senado e afirma: “Faria tudo de novo”
(12 dez) Futura ministra, Damares Alves afirma que viu Jesus 'subir em pé de
goiaba'
(12 dez) Chico apela ao papa por Lula
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)
(12 dez)
(11 dez)

(Pleno News - Política Nacional)
(Poder360 - Brasil)

(Política Estadão - Blog Neumanne - José
Nêumanne)
Magno Malta faz balanço do seu mandato e diz que 'lutou o bom combate (Portal de Notícias do Senado Federal)
contra a corrupção, o narcotráfico e a pedofilia
Pauta identitária ajuda a ganhar eleição, diz socialista portuguesa
(Revista Fórum – Política – Portugal –
Isaías Dalle)
A primeira derrota do governo Bolsonaro
(Revista Fórum – Marcelo Hailer)
Delete todos os seus aplicativos
(Revista VICE - Brasil)
Ideologia, eu quero uma pra viver
(CartaCapital - Blog 3ª Turma – Igor Leone)

(11 dez) 'Brasil troca Direitos Humanos por valores familiares', diz Guardian
(11 dez) A Fazenda: Evandro Santo reencontra mãe após eliminação e fica aos
prantos
(11 dez) Dos 22 ministros do novo governo, 5 tiveram cargos eletivos
(11 dez) A ESCOLA SEM PARTIDO
(11 dez) As mais lidas do GLOBO nesta terça-feira, 11
(11 dez) Jair Messias Bolsonaro como novo messias para evangélicos e católicos
tradicionais
(11 dez) “Vou defender as reformas”, diz deputado Francisco Jr.

(CartaCapital - Mundo)
(Revista Contigo!)
(Jornal Correio do Povo de Alagoas)
(Jornal de Uberaba)
(Jornal O Globo - Brasil)
(Observatorio Da Imprensa - Eleições 2018
- Ana Keila Mosca Pinezi e Andrew
Chesnut)
(Portal Mais Goiás (Blogue))

(11 dez) Para que servem as mulheres?
(PublishNews - Materias)
(11 dez) Alexandre Frota desabafa sobre o filho biológico e faz revelação sobre o (TV Foco (Blogue))
adotivo
(11 dez) "Eles têm medo da gente", diz Marco Ricca sobre quem demoniza cultura (Yahoo Noticias Brasil – Diego Olivares)
(11 dez) "O SUS tem uma ótima filosofia, mas na prática não funciona", diz
(GauchaZH – Saúde – Itamar Melo)
presidente eleito do Simers
(11 dez) Gaúchas relatam ter sofrido abusos durante atendimentos de João de
(GauchaZH - Segurança)
Deus
(10 dez) Damares Alves, a ministra que afronta o estado laico e propaga fake news (Capricho - Vida Real – Isabela Oto)
(10 dez) A Magistocracia Brasileira
(10 dez) Prêmio Cidadão SP 2018 celebra ações criativas de impacto social
(10 dez) Noivo cancela casamento após reação duvidosa de sua futura esposa

(CartaCapital)
(Catraca Livre - Cidadania)
(Revista Claudia - Sua Vida)

(10 dez) O neofascismo chega à Espanha com o Vox

(Diário do Centro do Mundo - Willy
Delvalle)
(GAZ - Michele Hohgraefe)
(Gazeta do Povo - Opinião - Blog Bom dia)

(10 dez) Índia: um país de contrastes
(10 dez) A Esplanada de Bolsonaro está desenhada
(10 dez) Em 2018, mais de 1.300 mulheres denunciaram casos de violência à
polícia civil
(10 dez) Militar, neoliberal e conservador: assim é o futuro governo Bolsonaro

(Gazetaweb - Portal)

(10 dez) Filipe Martins cumprimenta pastora Damares por indicação para
Ministério da Família
(10 dez) Declaração dos direitos humanos reforça dignidade da pessoa criada à
imagem e semelhança de Deus
(10 dez) Leticia Colin revela luta contra depressão e diz ter casamento feminista

(JM Notícia - Site Gospel (Blogue))

(10 dez)
(10 dez)
(10 dez)
(10 dez)
(10 dez)

(Revista Istoe – AFP)

(Jornal O São Paulo - Fernando Geronazzo)

(Revista Marie Claire - Mulheres do
Mundo – Dolores Orosco)
Músico Sergio Knust sofre acidente de carro e foi encontrado sem vida em (O Buxixo gospel (Blogue))
Serra no RJ
Deputados do PSL criticam fala de Rosa Weber em diplomação
(PBAgora - A Paraíba - Política)
Pastora Damares no Ministério da Mulher é 'retirada de direitos'
(Rede Brasil Atual - Cidadania)
Perfil da nova ministra de Direitos Humanos preocupa militantes
(Século Diario – Jornal - Jussara Baptista)
capixabas
O quanto de cafeína é seguro consumir na gestação?
(Terra - Vida e Estilo)

Clipping Semanal Dezembro 3
De 17 até 23 de dezembro de 2018
Favoráveis
(23 dez) O feminismo foi o único movimento progressista que avançou desde
2013, diz Heloísa Buarque de Holanda

(Jornal GGN)

(23 dez) Denúncias contra abuso sexual crescem na Argentina

(Jornal O Globo - Sociedade - Janaína
Figueiredo)

(22 dez) Atitude de Marco Aurelio foi de uma irresponsabilidade pueril, diz leitor

(Folha de S.Paulo - Painel do Leitor (carta
de integrante do Projeto Trincheira))

(22 dez) “Estamos contigo, Damares”: em nome da defesa da mulher, Manuela
D'ávila se solidariza com inimida das mulheres

(Causa Operária)

(21 dez) Hmib atende 64 mulheres pelo programa legal de interrupção gestacional (Metrópoles - Distrito Federal – Manuela
Alcantara)
(21 dez) Heloisa Buarque de Hollanda mergulha na quarta onda feminista em livro (Jornal O Globo - Cultura – Rio - Helena
recém-lançado
Aragão)
(21 dez) Ameaçada de morte, defensora da legalização do aborto vai deixar o Brasil (Hypeness (Blogue))
(21 dez) Os 7 acontecimentos mais marcantes para as mulheres em 2018
(20 dez) Sancionada lei que legaliza aborto na Irlanda

(MdeMulher - Estilo e Vida - Raquel
Drehmer )
(Brasil de Fato - Peoples Dispatch)

(19 dez) O problema da violência sexual é político, não moral, diz Rita Segato

(Jornal GGN - Blog Alfeu – IHU-Unisinos)

(18 dez) Justiça para a salvadorenha estuprada e presa por falsa acusação de
aborto

(EL PAÍS Brasil – Internacional – San
Salvador – Juan Dalton)

(18 dez) Caso de salvadorenha presa por falsa acusação de aborto é consequência (Revista Marie Claire - Débora Diniz)
de fanatismo moral
(18 dez) El Salvador liberta jovem estuprada e presa por acusação de aborto

(Opinião e Notícia)

(18 dez) Corte de El Salvador absolve mulher presa sob lei contra aborto

(UOL Notícias - Reuters)

(17 dez) Damares, a goiabeira e a violência contra as mulheres

(Folha Extra – Luiz Cláudio Romanelli)

(17 dez) Políticas anunciadas pelo governo Bolsonaro ameaçam direitos das
mulheres, diz Débora Diniz

(Jornal GGN)

(17 dez) No país onde 1 milhão de pessoas vêm saindo dos planos de saúde a cada (Opinião e Notícia – Hugo Souza)
ano, os gastos com saúde pública estão ‘congelados’ e podem ser
‘desindexados’
(17 dez) EUA ficam isolados na ONU em votações sobre refugiados e aborto

(Terra – Mundo - Michelle Nichols)

Favoráveis: progressista/aliada/crítica
(20 dez) João e o pé de goiaba

(Revista Istoe – Mentor Neto)

(17 dez) Uma mulher que é a tragédia brasileira.

(Diário do Centro do Mundo - Alexandra
Lucas Coelho (Portugal))

Contrárias
(23 dez) Aborto é “A maior atrocidade do nosso tempo”: diz pastor no Instagram

(Portal Padom (Blogue))

(23 dez) Clínicas abortivas, ou a Planned Parenthood teriam aconselhado Maria a
abortar Jesus

(Portal Padom (Blogue))

(23 dez) A vã luta para destruir o Cristianismo

(O Munícipio - Paulo Vendelino Kons)

(21 dez) Malafaia detona inversão de valores na sociedade: “cachorro vale que um (JM Notícia - Site Gospel – Heleno
semelhante indefeso"
Farias(Blogue))
(21 dez) Supremo confirma pena a ativista que interrompeu missa
(21 dez) Facebook remove perfil do jornalista e deputado federal Paulo Martins

(Jornal O São Paulo – Filipe David –
Espanha)
(Conexão Política - Raul Holderf
Nascimento)

(20 dez) Não é porque podemos criar bebês geneticamente modificados que
devemos faze-lo

(Gazeta do Povo – Opinião – Ryan T.
Anderson)

(20 dez) TV Aparecida discute o tema aborto na série de reportagens Desafios da
Igreja

(Observatório da Televisão - Greicehelen
Santana (Blogue))

(19 dez) Polícia investiga possível aborto provocado de feto de 20 semanas

(Folha da Região - Lázaro Júnior )

(19 dez) Polícia investiga suspeita de aborto em Araçatuba

(G1 SP - São José do Rio Preto e Araçatuba
)

(19 dez) Donos de casa onde saco de lixo com bebê morto foi deixado pendurado
são ouvidos no Acre

(G1 AC - Acre - Aline Nascimento)

(18 dez) Catadora que encontrou bebê morto relata ter ficado abalada ao ver
corpo em bolsa térmica em Goiânia

(G1 GO - Anhanguera - Vanessa Martins e
Téo Taveira)

(18 dez) Professor mostra crueldade do aborto em sala de aula e é denunciado

(Gazeta do Povo – Educação – Itália)

(18 dez) TV Aparecida discute o aborto na série “Desafios da Igreja”

(PortalR3)

(17 dez) Bebê é encontrado morto dentro de bolsa térmica

(AgoraMT – Goiania (Blogue))

(17 dez) Feto é encontrado preso em uma árvore dentro de saco de lixo em
Guaratingueta

(AgoraVale - Polícia)

(17 dez) Bebê é encontrado morto dentro de bolsa térmica, em Goiânia

(G1 GO - Goiânia - Vitor Santana)

(17 dez) Milhares marcham contra a ideologia de gênero na Argentina

(JM Notícia - Site Gospel – Heleno Farias
(Blogue))

(17 dez) Movimentos realizam marcha contra o aborto na Vila Rezende

(Jornal de Piracicaba – Eliana
Teixeira(Blogue))
(Diário Prime - Blog Carta Gospel - Anna
Schwartz )

(17 dez) Pastor Lucinho gera polêmica nas redes após opinião sobre aborto

Neutras
(23 dez) Damares Alves é conhecida por defender 'direito à vida' e políticas
conservadoras

(GauchaZH – Política – Estadão)

(23 dez) Damares Alves é conhecida por defender 'direito à vida' e políticas
conservadoras

(Correio Braziliense – Agencia Estado )

(23 dez) Damares Alves vê ministério como 'chamado divino'

(Política Estadão - Renata Cafardo e
Marianna Holanda)
(Folha de S.Paulo - Poder – Thais Bilenky)

(21 dez) Local de nascimento de ministro é detalhe, indicação é técnica, diz
Bolsonaro

(21 dez) Mais velha juíza da Suprema Corte dos EUA é operada por câncer de
pulmão
(20 dez) Thayná, a filha de um estupro que foi criada por violador da mãe

(Folha de S.Paulo - Mundo - Washington Reuters)
(Ponta Porã Informa – Universa (Blogue))

(20 dez) Um ano de embates entre os ministros do STF; relembre

(Folha de S.Paulo - Poder – Brasília - Maeli
Prado)
(Revista VEJA - Mundo)

(20 dez) Presidente irlandês assina lei que legaliza o aborto no país

(19 dez) Jesuítas que cometiam abusos eram enviados para viver em universidades (Folha de S.Paulo - Mundo - Emily
nos EUA
Schwing, Aaron Sankin e Michael Corey –
Associated Press (Tradução de Clara Allain)
)
(19 dez) Rodrigo Maia diz que Supremo Tribunal Federal não pode legislar

(Jornal O Globo - Brasil - Gabriela Valente)

(19 dez) STF marca julgamentos sobre aborto para grávidas com zika e remédios
de alto custo

(GauchaZH – Saúde – EBC)

(19 dez) Raio X da tragédia da Nicarágua, por Luis Nassif

(Jornal GGN - Luiz Nassif)

(19 dez) Índia: também lá, a luta contra a mortalidade infantil

(TNH1 (Blogue) – Mundo – Veja)

(18 dez) STF marca julgamentos sobre aborto a grávidas com zika e remédios de
alto custo

(Correio Braziliense – Agencia Estado)

(18 dez) Salvadorenha estuprada pelo padrasto é absolvida em processo polêmico (Jornal O Dia - Mundo e Ciência – AFP)
(18 dez) Supremo marca data para julgamento sobre remédios de alto custo
(18 dez) STF marca julgamento sobre aborto para grávidas com zika para maio

(Metrópoles - Brasil – Justiça – Agenia
Estado)
(Saúde Estadão - Rafael Moraes Moura)

(18 dez) Futura ministra Damares Alves relata estupro que sofreu de pastor

(Catraca Livre - Cidadania)

(18 dez) EUA ficam isolados na ONU em votações sobre refugiados e aborto

(JCNET - Jornal da Cidade de Bauru –
Internacional - Michelle Nichols/Reuters)

(18 dez) Tribunal de El Salvador absolve mulher presa acusada de tentar matar
filho após ser estuprada

(Internacional Estadão – com Reuters)

(17 dez) Salvadorenha é absolvida de tentativa de homicídio por parto espontâneo (Estado de Minas - Internacional - AFP)
(17 dez) A moral alheia e os salvadores cheios de culpa
(17 dez) Só Hungria e Nauru seguem EUA em votações sobre refugiados e saúde
da mulher

(Jornal Diário de Petrópolis – Marli
Gonçalves)
(Jornal O Globo - Mundo - Nova York)

(17 dez) ONU se compromete contra assédio sexual em resolução questionada por (UOL Notícias - Mundo - AFP (Sobre ONU))
EUA

Outras
(23 dez) Como sobreviver ao jantar com a família no Natal pós-eleições? As dicas (G1 - Bem Estar - BBC)
de um especialista em resolução de conflitos
(23 dez) Editora passa um ano lendo só mulheres e indica novidades para o fim do (Revista Marie Claire - De repente
ano
Perennial – Adriana Ferreira)
(23 dez) Vídeo: Grávida de 7 meses é agredida por policiais e jogada contra calçada (Portal Espigão (Blogue))
em RO
(23 dez) Damares Alves diz que ministério é um “chamado divino”

(Gospel Prime)

(23 dez) Autora diz que cultos presenciais são insubstituíveis: “Precisamos um do
outro"

(Gospel+ - Willl Filho(Notícias Gospel))

(22 dez) Felipe Franco Munhoz faz releitura do mito do Fausto em 'Identidades'

(Aliás Estadão - Irineu Franco Perpetuo
(Blogue))
(Bhaz)

(22 dez) Deputado que era 'contra gays' é flagrado fazendo sexo com outro
homem
(22 dez) PUCCAMP demite professor que defendia direitos humanos

(Diário do Centro do Mundo - Essencial)

(22 dez) Damares Alves voou com cotas parlamentares para fazer cultos como
pastora

(Diário do Centro do Mundo - Marcelo
Auler)

(22 dez) Disputas de egos e poder fragilizam Supremo Tribunal Federal

(Folha de Pernambuco – Política - Marcelo
Montanini)
(G1 RO -Rondônia - Porto Velho - Carolina
Brazil e Jonatas Boni )

(22 dez) Grávida de 7 meses é agredida por policiais e jogada contra calçada em
RO: Vídeo
(22 dez) Contra todas as crenças brasileiros escolhem usar preto no Réveillon

(Portal do Jornal A Crítica de Campo
Grande/MS – Cultura - Thays Schneider)

(22 dez)
(21 dez)
(21 dez)
(21 dez)

(Revista Época - Dimitrius Dantas)
(Portal Padom - Eric Tokajer (Blogue))
(CenárioMT)
(Circuito Mato Grosso)

(21 dez) Embates entre ministros marcam 2018 no STF

(Extra Classe - Exclusivo Web - Gilson
Camargo)
(Gazeta do Povo – Justiças – Folhapress)

(21 dez) Milene Domingues revela abortos e problemas após dar à luz a Ronald

(Gazetaweb - Portal)

(21 dez) A menor influência da religião é essencial para o desenvolvimento
econômico
(21 dez) 2019 vai ser um ano de muita inovação, coragem e autocuidado', diz
Madama
(21 dez) Alexandre Frota vai picotar papéis?

(Eco Debate - Jose Eustaquio Diniz)

Marcelo Madureira x Gregorio Duvivier, sobre fazer humor no Brasil
É tempo de odiar – e Sim, Isso é Bíblico
Deputada Janaína Riva sofre aborto espontâneo e perde bebê
Deputada Janaína Riva sofre aborto espontâneo na madrugada desta
sexta
(21 dez) Manuela d'Ávila se solidariza com Damares e condena cultura do estupro

(21 dez)
(21 dez)
(21 dez)
(21 dez)
(21 dez)
(21 dez)

Toxoplasmose congênita deixa gestantes em alerta
O ideólogo sem ideologia
Grávida de 3 meses, Janaina Riva sofre aborto espontâneo
2 alimentos que aumentam risco de aborto espontâneo
Janaína Riva sofre aborto espontâneo
O Natal da discórdia

(21 dez) Deputada tem aborto espontâneo em Cuiabá e está hospitalizada
(21 dez) Daniel, Vitória, dr. Bumbum: os casos que abalaram o Brasil
(21 dez) O tempo da polarização tóxica
(21 dez) Cachorradas… (Mestre JC Sebe Bom Meihy)
(21 dez) Mini-influenciadora digital com síndrome de Down faz sucesso nas redes
sociais
(20 dez) “Única ideologia que defendo é a da aprendizagem”, diz nova secretária
da Educação em Goiás
(20 dez) A consolidação da mudança

(Hypeness – Brunela Nunes (Blogue))
(Jornal Correio do Brasil – Altamiro
Borges)
(Jornal do Oeste)
(Revista Época - Renato Terra)
(Matogrossomais)
(Notícias ao Minuto Brasil - Lifestyle)
(O Bom da Notícia )
(Revista Época - Elisa Martins e Rafael
Ciscati)
(Só Notícias)
(Terra - Notícias)
(Revista VEJA – Política – Roberto
Pompeu)
(Jornal CONTATO)
(Revista Crescer - Sabrina Ongaratto)
(Diário de Goiás – Política – Altair Tavares)

(Revista Istoe - Rudolfo Lago, Ary Filgueira
e Wilson Lima)
(20 dez) Duas reflexões de Adriano Soares sobre o Marco Aurélio, o STF e a PGR no (Cada Minuto – Lula Vilar)
alvo
(20 dez) Governo Bolsonaro é vitrine para mercado gospel. Esperamos que seja
(Revista Época Negócios - Brasil)
positiva'

(20 dez) Milene Domingues revela abortos e problemas após dar à luz ao filho

(Gazetaweb - Portal)

(20 dez) Milene Domingues revela que já passou por dois abortos
(20 dez) Analista que defende pedofilia e morte de negros e gays é condenado à
prisão
(20 dez) "Passei por dois abortos", revela Milene Domingues
(20 dez) Maia afirma que legislativo terá palavra final sobre prisão em segunda
instância
(20 dez) Milene Domingues revela que já sofreu dois abortos
(20 dez) Milene Domingues conta sobre aborto de filho com Ronaldo Fenômeno

(Jornal Correio)
(Pragmatismo Político - Luis Soares)

(20 dez) Fascista que ameaçava feministas de morte pega 41 anos de prisão
(19 dez) Proposta sugere 33 ministros para despolitizar Suprema Corte dos EUA

(Vermelho)
(Consultor Jurídico - João Ozorio de Melo)

(19 dez) Maia critica decisão sobre votação aberta para presidência do Senado

(Folha Nobre - Najara Araujo (Blogue))

(Midia News)
(O Cafezinho (Blogue))
(Ofuxico)
(TV Foco (Blogue))

(19 dez) Não adianta desligar os serviços de localização, pois o Facebook monitora (Gizmodo Brasil (Blogue))
(19 dez) Marcelo Zanini combate as fake news no Aparecida Debate
(19 dez) A família do comercial e a minha

(Terra - Diversão - Tv)
(Cultura Estadão – Leandro Karnal)

(18 dez) A preocupante volta da sífilis

(Diário de Pernambuco - Opinião)

(18 dez) A identidade de Bolsonaro

(Diario do Vale - Opinião)

(18 dez) Confira quem são e o perfil dos 22 ministros, entre técnicos e políticos que (Jornal Midiamax – Política - Evelin
Bolsonaro escolheu para o Brasil
Cáceres)
(18 dez) Em campanha, Bolsonaro exibiu imagem de Nossa Senhora em sua casa.
Esposa mandou retirar peças católicas do Alvorada
(17 dez) Retrospectiva 2018: Os melhores episódios de séries de TV

(Revista Fórum)

(17 dez) SMS capacita unidades para tratamento da Sífilis Congênita

(Aqui Acontece - Maceio)

(17 dez) [Resenha] “Pequenos incêndios por toda parte”, de Celeste Ng

(Cabana do Leitor CDL)

(17 dez) Gregório Duvivier é agente da CIA

(A Coluna – Tim)

(17 dez) Wilson Lima, vice, senadores e deputados eleitos são diplomados em
Manaus

(G1 AM - Manaus - Indiara Bessa)

(17 dez) A identidade de Bolsonaro

(O Documento – Opinião - Gaudêncio
Torquato)
(Revista Fórum)

(17 dez) Ativista de direitos humanos ameaçada de morte deixa o Brasil

(AdoroCinema)

Outras: progressista/aliada/crítica
(22 dez) A Direita no Brasil e o Governo Bolsonaro

(Jornal GGN - Wilson Ramos Filho)

(17 dez) Aos lunáticos detratores da esquerda, vocês são uma farsa!

(Revista Fórum - Opinião – Raphael Silva
Fagundes)

Clipping Semanal Dezembro 4
De 24 até 30 de dezembro de 2018
Favoráveis
(30 dez) Hospital Regional de Balsas alcança controle em casos de morte materna
em Maranhão

(Folha Nobre (Blogue))

(30 dez) Sangrias, um livro sobre aborto' tem campanha de financiamento
colaborativo

(Século Diário – Fernanda Couzomeno)

(30 dez) Restropesctiva 2018: Pelo que as mulheres protestaram em 2018

(Universa – UOL)

(29 dez) O intenso ano da mulheres

(CartaCapital – Retrospectiva – Joana
Burigo)

(29 dez) Uma perspectiva revolucionária na luta contra o golpe em 2019

(Causa Operária)

(28 dez) Já está valendo lei que inibe violência obstétrica em Minas

(Revista Encontro - Canal Saúde (Blogue))

(28 dez) "O #metoo trouxe a ampliação da noção de violência de gênero"

(Revista Época - Carolina Branco Ferreira,
em depoimento a Elisa Martins)

(28 dez) Os 5 momentos em que a descriminalização do aborto foi discutida em
2018

(HuffPost Brasil – Beatriz Galli - Projeto
Trincheira)

(25 dez) As mulheres podem recuperar o poder sobre nossos corpos, falando
sobre eles

(Jornal GGN - Mandy Len Catron – Le
Guardian)

(25 dez) Qual o estado do acesso à informação sobre aborto legal no Brasil

(Nexo Jornal – Expresso - Juliana
Domingos de Lima)

(24 dez) Quênia suspende proibição de abortos para entidade Marie Stopes

(Jornal Extra - Londres – Reuters - Lin
Taylor)
(24 dez) Piñera quer ser líder de uma direita moderna, mas esbarra em ala radical (Jornal O Globo - Mundo - Buenos Aires Janaína Figueiredo — Correspondente)
(24 dez) Quênia suspende proibição de abortos para entidade

(Terra - Mundo – Reuters)

Favoráveis: progressista/aliada/crítica
(29 dez) Ciência em risco: as perspectivas de 20 pesquisadores brasileiros para
2019

(Jornal O Globo - Sociedade – Rio - Renato
Grandelle (Balanço sobre ministros))

(29 dez) Educação sexual Pra quê? Pra quem?

(O POVO Online – Catalina Leite)

Contrárias
(30 dez) O aborto na Irlanda e o ataque às consciências

(Gazeta do Povo – Editorial)

(30 dez) O STF passou dos limites

(Jornal das Montanhas -Editorial - Devair
G. Oliveira )

(30 dez) Top 7: Os textos mais lidos da coluna em 2018. Veja!

(Pleno News - Opinião - Marco Feliciano)

(30 dez) Boas notícias: o índice de abortos de Israel é metade do que era há 30
anos

(Portal Padom (Blogue))

(29 dez) Criadora de movimento pró-aborto, ensina as crianças que o aborto faz
parte do plano de Deus

(Portal Padom (Blogue))

(28 dez) Personalidade civil começa com fecundação do óvulo, define projeto

(Diario Digital – Câmara Federal)

(28 dez) 5 fatos sobre a matança dos Santos Inocentes

(Gaudium Press Agency)

(28 dez) Apresentadora de TV critica ativistas que defendem animais, mas
promovem o aborto

(Gospel Prime – Cris Beloni)

(27 dez) Alunos alertam para riscos de gravidez na adolescência

(Aqui Acontece - Maceio)

(27 dez) YouTube muda resultados de pesquisa sobre aborto após pedido de
feminista

(Gazeta do Povo - Colunistas Rodrigo
Constantino – Ricardo Arno)

(27 dez) Youtube muda resultados de pesquisas e passa a privilegiar material próaborto

(Gospel Prime – Tecnologia)

(27 dez) Depois de ter aparelhos desligados, pastora “ressuscita” ao receber
oração

(Gospel Prime – Cris Beloni)

(27 dez) Médicos desligam aparelhos, mas pastora ressuscita durante oração

(Gospel+ - Tiago Chagas)

(27 dez) PSOL, o partido do aborto e da ideologia de gênero, promete oposição
dobrada a Bolsonaro

(JM Notícia - Site Gospel – Heleno Farias
(Blogue))

(26 dez) Em entrevista exclusiva ao Conexão Política, Desire Queiroz se defende de (Conexão Política – Exclusivo - Raul Holderf
acuações e se mostra de direita
Nascimento)
(26 dez) Fabricante de ecstasy também pode responder por venda ilegal de
medicamento

(Correio Braziliense - Sarah Peres)

(26 dez) Projeto estabelece que a personalidade civil começa com fecundação do
óvulo

(D24am – Política – Agencia Camara
Notícias)

(26 dez) A Declaração Universal e a distorção dos Direitos Humanos

(Gazeta do Povo – Opinião – Elyssa Koren
e Paul Coleman)
(Jornal de Brasília – Brenda Abreu)

(26 dez) Traficante em Santa Catarina lucrava R$ 750 mil por mês com venda de
drogas
(26 dez) Jovem de 22 anos morre durante aborto clandestino em Montes Claros

(Jornal Montes Claros)

(26 dez) “Aborto é a maior atrocidade do nosso tempo”, diz pastor

(Pleno News - Mundo)

(26 dez) Ohio proíbe aborto por desmembramento

(Renova Mídia – Tarcisio Moraes (Blogue))

(25 dez) Jovem morre após usar remédios encomendados pelo WhatsApp para
abortar

(Hoje em Dia – Horizontes - Bruno Inácio)

(25 dez) Mulher morre durante aborto clandestino em Montes Claros

(O Tempo – Cidades – Clarisse Souza)

(25 dez) Grávida de 5 meses morre após fazer aborto e suspeitas de realizar
procedimento são detidas

(G1 MG - Grande Minas )

(25 dez) Grávida morre na região Norte de Minas após tomar comprimidos para
abortar

(Mais Minas – Rodolpho Bohrer)

Neutras
(30 dez) Nos EUA, tribunais federais terão maioria republicana por algumas
décadas

(Consultor Jurídico - João Ozorio de Melo)

(30 dez) Retrospectiva 2018: Relembre as maiores polêmicas do ano em Goiás

(Jornal Opção - Restrospectiva)

(30 dez) Retrospectiva 2018: um ano de denúncias

(Jornal O Globo - Sociedade – Paula
Ferreira, Raphael Kapa e Renato
Grandelle)

(30 dez) Como se tornar um consumidor ético de tecnologia

(Jornal O Globo - Saber Viver – Brian X.
Chen (New York Times))

(29 dez) Menina de 11 anos que ficou grávida após ser estuprada recebe alta

(Portal da Cidade | Umuarama)

(29 dez) Duelo de titãs: Cris Cyborg e Amanda Nunes brigam por cinturões neste
sábado

(Jornal O Globo - Esportes - Marjoriê
Cristine)

(28 dez) Homofobia, aborto, drogas: pauta coloca STF em rota de colisão com o
governo em 2019

(Gazeta do Povo – Política – Renan
Barbosa)

(28 dez) Menina de 11 anos é internada com dores e médico descobre gravidez

(GMC Online - Paraná)

(27 dez) Audiências públicas de 2018 discutiram aborto, frete e venda de estatais

(JOTA – STF – Luiz Orlando e Matheus
Teixeira)

(27 dez) Relatório da Anistia Internacional aponta retrocessos no Brasil de Temer

(Sul21 – Políticas – RBA)

(27 dez) Onda de alegações de abuso sexual abala a Argentina

(UOL Notícias – Internacional - Almudena
Calatrava e Debora Rey )

Problemáticas
(25 dez) Maternidade tem projeto para auxiliar mães que desejam entregar filhos
para adoção

(Capital News – Cotidiano - Flavia
Andrade)

(25 dez) Projeto social garante que recém-nascidos sejam entregues para adoção

(MS Notícias)

(24 dez) Projeto social garante que recém-nascidos sejam entregues para adoção

(Correio do Estado – Cidades – Aline
Oliveira)

(24 dez) Projeto ajuda mães que desejam entregar filhos para adoção na
Maternidade Cândido Mariano

(Portal do Jornal A Crítica de Campo
Grande - MS - Saúde)

Outras
(30 dez) Polícia Civil realiza ação educativa nas praias do Paraná

(Bem Parana)

(30 dez) Crítica | Mas afinal… O Que é Mesmo Documentário?, de Fernão Ramos

(Plano Crítico - Leonardo Campos)

(29 dez) Novo estudo expõe os “cinco tipos” de evangélicos

(Gospel Prime)

(29 dez) Retrospectiva 2018: relembre fatos que marcaram o ano

(NSC Total - Cotidiano (Blogue))

(29 dez) Eleições 2018: direita acha porta-voz e alianças partidárias perdem vez

(Poder360 – Eleições – Lauriberto Brasil)

(28 dez) Retrospectiva 2018: confira as 10 reportagens mais lidas do ano

(Clique Diário – Destaque – Bherta Muniz)

(28 dez) João Azevêdo anuncia últimos nomes de secretários de governo da
Paraíba

(G1 PB - Paraíba)

(28 dez) Luta contra compatriota, apoio a Bolsonaro e fome por cinturões: Cris
Cyborg quer entrar na história do MMA

(Jornal Extra - Esporte)

(28 dez) Retrospectiva 2018: Bolsonaro anuncia 22 ministros; seis deles são
militares

(Jovem Pan)

(28 dez) “Mesmo com as dores causadas pelo lúpus, comecei a disputar maratonas (Projeto Draft - inovação disruptiva)
aquáticas e hoje sou campeã"
(28 dez) Retrospectiva 2018: relembre as frases que marcaram o ano

(GauchaZH - Opinião)

(27 dez) China: por que o país mais populoso do mundo precisa incentivar suas
famílias a ter mais filhos

(G1 - Mundo - BBC)

(27 dez) Manuela D'Ávila vira youtuber para “combater a onda conservadora”

(Gospel Prime – Entretenimento)

(27 dez) Poluição do ar afeta crescimento infantil, revela estudo

(Portal Uai - Saúde (Blogue))

(27 dez) China: por que o país mais populoso do mundo passou a incentivar suas
famílias a ter mais filhos

(BBC News Brasil – Mundo)

(27 dez) Por que nascem mais meninos que meninas todos os anos no mundo?

(BBC News Brasil – Mundo)

(26 dez) Harfouche pode ser mais um de MS a integrar governo Bolsonaro

(Correio do Estado – Política – Tevane
Ferraresi)
(Destak Jornal - Cidades - São Paulo)

(26 dez) Demissão de professor da PUC-Campinas gera reações no meio jurídico
(26 dez) Poluição do ar compromete desenvolvimento infantil, conclui análise
(26 dez) Trombofilia na Gravidez

(Diário de Pernambuco - Ciência e Saúde –
Correio Braziliense)
(Portal Nacional de Seguros - Saúde)

(26 dez) Ervas e temperos para ajudar na época de festas

(Terra - Vida e Estilo)

(26 dez) Poluição do ar compromete desenvolvimento infantil, conclui análise

(Correio Braziliense )

(25 dez) PUC-Campinas demite jurista democrata e humanista após 30 anos de
docência
(25 dez) Conheça a história de Ignazio La Russa, um dos fascistas italianos
envolvidos na extradição de Battisti

(Carta Campinas)

(25 dez) Como funciona o trabalho em feriados e outras dúvidas sobre
empregadas domésticas

(Gazeta do Povo - Justiça)

(25 dez) O Natal e a natalidade: reflexões teológico-políticas a partir do Êxodo

(Jornal da Cidade Online (Blogue))

(25 dez) Corrente do bem faz casamentos LGBT de graça

(Jornal de Jundiaí – Bárbara Nóbrega)

(Causa Operária)

(24 dez) Harfouche é convidado para governo Bolsonaro e tentará “aval” na justiça (Campo Grande News – Política – Mayara
Bueno)
(24 dez) Em ano marcado por brigas políticas, Natal terá desafio da reconciliação (Estado de Minas – Política - Bertha
Maakaroun )
(24 dez) Efeitos da maconha
(Jornal da Cidade Online – Marcelo
Ferreira Caixeta)
(24 dez) Como sobreviver ao jantar com a família no Natal pós-eleições? As dicas (Metro Jornal - Estilo e Vida – BBC)
de um especialista em conflitos
(24 dez) Ativista colhe provas para desmascarar 13 líderes religiosos que são
...abusadores
(24 dez) LAMENTÁVEL: Advogada grávida morre após perder o bebê

(Paulopes – Paulo Lopes)

(24 dez) Dieta e Crohn e gestação

(Terra - Vida e Estilo - Joyce Rouvier )

(24 dez) A substituta de Merkel que se projeta como líder na Alemanha

(Nexo Jornal – João Paulo Carleaux)

(24 dez) O ano do Supremo — e o que esperar para 2019

(JOTA - STF (análise STF))

(Rondoniaovivo - Interior)

Outras: progressista/aliada/crítica
(28 dez) O ano de Marx
(27 dez) Jair Bolsonaro, um político de extrema direita no comando do Brasil
(27 dez) Uma anti-ministra para um anti-ministério
(25 dez) Para reestabelecer a paz, precisamos restabelecer a verdade

(Política Estadão - Marco Aurélio Nogueira
)(Yahoo Noticias Brasil – Valeria Pacheco –
AFP)
(Yahoo Noticias Brasil – Justificando - Leo
Nader)
(Jornal GGN - Gunter Zibell)

