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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-01 00:00:00
Título: General Paulo Chagas reincide em fake news, e Justiça determina exclusão
de ataques a Stédile, do MST
Descrição: A Justiça determinou que o Facebook exclua postagem em que general 
reformado Paulo Chagas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, dissemina fake news
e ataca João Pedro Stédile, fundador e membro da direção nacional do MST.Leia 
mais (12/01/2020 - 18h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/general-paulo-chagas-reincide-em-fake-news-e-
justica-determina-exclusao-de-ataques-a-stedile-do-mst.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 04:57:03
Título: EUA aprovam vendas bilionárias de armas para Brasil e outros 5 países
Descrição: O Departamento de Estado dos EUA aprovou seis Vendas Exteriores 
Militares (FMS, na sigla em inglês), avaliadas no total em US$ 1,55 bilhão (R$ 
8,78 bilhões).
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020120216543109-eua-aprovam-vendas-
bilionarias-de-armas-para-brasil-e-outros-5-paises/

Fonte: Montedo
Título: Serviço militar obrigatório criou bolsões de Covid-19 em SP
Data: 2020-12-02
Descrição: Quase 20% dos testes de diagnóstico de Covid-19 realizados pelo 
Comando Militar do Sudeste do Exército (CMSE) entre instrutores e participantes 
do serviço militar obrigatório 2020 resultaram positivo, segundo dados obtido 
pela Folha via Lei de Acesso à Informação (LAI).
Url : https://www.montedo.com.br/2020/12/02/servico-militar-obrigatorio-criou-
bolsoes-de-covid-19-em-sp/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 11:51:57
Título: Governo informa defesa de Lula que não encontra pedido de cooperação 
entre Lava Jato e FBI
Descrição: Parceria ilegal entre os dois órgãos pode anular condenações do ex-
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-informa-defesa-de-lula-que-
nao-encontra-pedido-de-cooperacao-entre-lava-jato-e-fbi/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 14:37:15
Título: Governo monitorou 81 jornalistas e influenciadores nas redes sociais, 
veja a lista
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro contratou uma empresa para rastrear e 
monitorar as posições de 81 jornalistas e influenciadores brasileiros nas redes 
sociais. A informação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/governo-monitorou-81-jornalistas-e-
influenciadores-nas-redes-sociais/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 21:09:03
Título: “Jamais encomendaria uma lista como essa”, diz Paulo Guedes sobre 
monitoramento de jornalistas
Descrição: UOL revelou que Ministério da Economia mantém uma lista com 
jornalistas e influenciadores que são favoráveis, detratores ou \neutros 
informativos\ em relação ao governo. Luis Nassif, do GGN, consta na lista
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Url :https://jornalggn.com.br/politica/jamais-encomendaria-uma-lista-como-essa-
diz-paulo-guedes-sobre-monitoramento-de-jornalistas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 22:08:34
Título: “Detratores de Bolsonaro” celebram e ironizam presença em lista de 
monitorados
Descrição: Agência contratada pelo governo fez relatório com personalidades que 
fizeram críticas ao Ministério da Economia e ao ministro Paulo Guedes, veja 
posts
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/detratores-de-bolsonaro-celebram-e-
ironizam-presenca-em-lista-de-monitorados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 12:30:12
Título: Como o MST se propõe a enfrentar o agronegócio plantando soja orgânica
Descrição: Agricultores do assentamento Ernesto Che Guevara, em Mato Grosso do 
Sul, semeiam 100 hectares de soja sem veneno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/como-o-mst-se-propoe-a-
enfrentar-o-agronegocio-plantando-soja-organica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 13:36:50
Título: Papa Francisco: “tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e 
intocável o direito à propriedade privada”
Descrição: “Não há justiça social que possa ser baseada na iniquidade, o que 
pressupõe a concentração da riqueza\, disse ainda Francisco
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-francisco-tradicao-crista-nunca-
reconheceu-como-absoluto-e-intocavel-o-direito-a-propriedade-privada/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 21:57:43
Título: Juventude desempregada
Descrição: Governo dá as costas para a juventude e desemprego bate novo recorde:
31,4% Diferença entre a taxa de desemprego dos jovens de 18 a 24 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/juventude-desempregada/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 19:13:00
Título: Compra de terrenos de marinha da União poderá ter linha de crédito 
própria
Descrição: Possibilidade de comprar essas áreas da União foi aberta por lei 
aprovada este ano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711021-compra-de-terrenos-de-marinha-da-
uniao-podera-ter-linha-de-credito-propria/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 17:38:21
Título: Efeito Bolsonaro: Desemprego bate novo recorde em outubro, diz IBGE
Descrição: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou 
nesta terça-feira (1º) que o desemprego bateu novo recorde em outubro. O Brasil 
encerrou o décimo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/efeito-bolsonaro-desemprego-bate-
novo-recorde-em-outubro-diz-ibge/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 17:50:18
Título: RS: agricultores orgânicos cobram reparação de danos em audiência 
pública
Descrição: Avião sobrevoou assentamento em Nova Santa Rita (RS) e pulverizou 
agrotóxico sobre produção e moradias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/rs-agricultores-organicos-
cobram-reparacao-de-danos-em-audiencia-publica
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 18:35:34
Título: Atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho reivindicam programa de renda
básica
Descrição: MAB elabora, em diálogo com pessoas atingidas, proposta que garanta 
condições de luta por processo de reparação integral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/atingidos-pelo-crime-da-vale-em-
brumadinho-reivindicam-programa-de-renda-basica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 17:53:32
Título: Primeira prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão quer secretariado 
com paridade de gênero
Descrição: Eleita pelo PT, Margarida rompe um ciclo de 170 anos de homens 
brancos à frente da gestão da cidade mineira e diz que não pode errar: \a 
sociedade não perdoa mulheres nem o PT\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/primeira-prefeita-de-juiz-de-fora-
margarida-salomao-quer-secretariado-com-paridade-de-genero/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 13:55:56
Título: Haddad: “Moro decidiu receber sua parte no golpe em dinheiro”
Descrição: O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), de São Paulo, disse nesta terça-
feira (1º) que o ex-ministro Sérgio Moro recebeu sua parte no golpe em dinheiro.
Pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/haddad-moro-decidiu-receber-sua-
parte-no-golpe-em-dinheiro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 21:34:48
Título: Suspeita de corrupção: PGR recebe pedido para investigar novo emprego de
Moro
Descrição: É preciso apurar se houve \vantagens ou promessa de vantagens 
supostamente solicitadas, recebidas ou aceitas em troca de atos praticados na 
condição de funcionário público\
Url :https://jornalggn.com.br/politica/suspeita-de-corrupcao-pgr-recebe-pedido-
para-investigar-novo-emprego-de-moro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 09:59:32
Título: Consultoria de Moro recebe R$ 1,1 milhão mensais da Odebrecht e tem 
contrato com OAS e Queiroz Galvão
Descrição: Consultoria foi nomeada pela Justiça para gerenciar a recuperação 
judicial da Odebrecht e da OAS, com contratos que somam mais de R$ 37 milhões. 
OAS é dona do Triplex do Guarujá, caso em que Moro condenou à prisão o ex-
presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/consultoria-de-moro-recebe-r-11-
milhao-mensais-da-odebrecht-e-tem-contrato-com-oas-e-queiroz-galvao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 00:55:42
Título: Moro vai embora e deixa órfão site O Antagonista
Descrição: O site de extrema direita O Antagonista vai ficar órfão em breve com 
a fuga do ex-ministro Sérgio Moro para os EUA. Moro, colunista do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/moro-vai-embora-e-deixa-orfao-site-
o-antagonista/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 22:50:57
Título: TV GGN 20h: As suspeitas que cercam o assalto de Criciúma
Descrição: Confira as análises de Luis Nassif sobre a conjuntura nacional no 
boletim desta terça-feira, 1 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-suspeitas-que-cercam-o-
assalto-de-criciuma/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 13:03:16
Título: Revogação de rastreamento de armas por Bolsonaro favorece assaltos como 
o de Criciúma
Descrição: O delegado encarregado do caso disse que o grupo usou fuzis calibres 
556 e 762 e .50, capaz de derrubar helicópteros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/revogacao-de-rastreamento-de-armas-
por-bolsonaro-favorece-assaltos-como-o-de-criciuma/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 10:25:22
Título: Criciúma (SC) assaltada, veja as imagens
Descrição: Cerca de 30 bandidos encapuzados tocaram o horror na madrugada desta 
terça-feira (1°) no município de Criciúma, Sul de Santa Catarina, durante 
assalto a um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/criciuma-sc-assaltada-veja-as-
imagens/

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-12-02 07:43:01
Título: Criciúma, Brasil, atacado por quadrilha armada, polícia fala
Descrição: Uma gangue organizada atingiu a cidade de Criciúma com armas e 
explosivos, roubando um banco e fazendo reféns por um breve período. Horas 
depois, os brasileiros relataram outro roubo por gangue a mais de 2.000 milhas 
de distância.
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/01/world/americas/brazil-criciuma-bank-
robbery.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 21:37:50
Título: Maduro diz que deixaria presidência \nas mãos do povo\ se oposição 
ganhar eleições
Descrição: No próximo domingo, venezuelanos irão eleger 277 deputados para a 
Assembleia Nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/maduro-diz-que-deixaria-
presidencia-nas-maos-do-povo-se-oposicao-ganhar-eleicoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 20:28:33
Título: Ernesto Araújo ataca Venezuela e vira motivo de piada em fórum 
internacional
Descrição: Ministro venezuelano sugeriu que brasileiro tomasse um calmante, 
pediu tolerância e desafiou o militar para um debate
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/ernesto-araujo-ataca-venezuela-
e-vira-motivo-de-piada-em-forum-internacional

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 21:00:36
Título: Sem provas, presidente do Brasil acusa Joe Biden de “fraude”
Descrição: Haverá retaliação? Jornal da Fórum debate os efeitos das acusações de
Bolsonaro contra o presidente eleito dos EUA, Joe Biden. Com Ana Prestes e 
Reginaldo Nasser.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/sem-provas-presidente-do-brasil-acusa-
joe-biden-de-fraude/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 17:30:31
Título: Procurador-geral dos EUA: Justiça não encontrou evidências de fraude 
generalizada nas eleições
Descrição: O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse nesta 
terça-feira (1º) que o Departamento de Justiça não encontrou evidências de 
fraudes generalizadas nas eleições de 3 de novembro. 
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Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120116541700-procurador-geral-dos-
eua-justica-nao-encontrou-evidencias-de-fraude-generalizada-nas-eleicoes/

Fonte: MST
Título: Notícias da Semana sobre a China
Data : 2020-11-28 ….
Descrição: Notícias sobre a China, Nacional, Ciência e Tecnologia, 
Geopolítica ..
Url : https://us8.campaign-archive.com/?=3804e8517f18cc127a31574ee&id=1ee2f95fc1

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 02:40:33
Título: Greve geral contra governo da Índia mobiliza mais de 250 milhões de 
trabalhadores
Descrição: Protesto foi convocado por sindicatos e organizações sociais em 
repúdio ao premiê Narendra Modi e sua política de privatizações e flexibilização
das leis trabalhistas
Url :https://revistaforum.com.br/global/greve-geral-contra-governo-da-india-
mobiliza-mais-de-250-milhoes-de-trabalhadores/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 20:04:13
Título: Festival Internacional de Cinema de Arquitetura apresenta 56 filmes de 
forma online
Descrição: Programação da mostra em plataforma é gratuita e começa nesta terça-
feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/festival-internacional-de-
cinema-de-arquitetura-apresenta-56-filmes-de-forma-online
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 18:47:42
Título: Congresso argentino começa a debater novo projeto de lei pela 
legalização do aborto
Descrição: Comissões da Casa devem apresentar uma resolução até sexta (04), em 
seguida, PL passará à votação no plenário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/congresso-argentino-comeca-a-
debater-novo-projeto-de-lei-pela-legalizacao-do-aborto

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 17:28:38
Título: Desembargadora condenada por calúnia contra Marielle é eleita para órgão
do TJ do Rio
Descrição: Marília de Castro Neves espalhou informações falsas contra vereadora 
e pediu \paredão\ para Jean Wyllys
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/desembargadora-condenada-por-
calunia-contra-marielle-e-eleita-para-orgao-do-tj-do-rio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 17:11:02
Título: Marcos da cultura de Salvador, festas populares se reinventam na 
pandemia
Descrição: Profano, sagrado, espaço público e espaço privado estão entrelaçados 
nessas festas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/marcos-da-cultura-de-salvador-
festas-populares-se-reinventam-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 16:04:32
Título: Dos 92 municípios do RJ, apenas 15 serão governados por pessoas não 
brancas
Descrição: Mulheres irão comandar 11 cidades no estado, apesar de regra sobre 
divisão de verba em campanha existir desde 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/dos-92-municipios-do-rj-apenas-
15-serao-governados-por-pessoas-nao-brancas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 15:45:35
Título: Enfrentamento da violência contra as mulheres tem campanha itinerante em
Pernambuco
Descrição: A ação é realizada pelo Centro das Mulheres do Cabo em parceria com o
COMFEM e a Articulação das Mulheres da Mata Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/enfrentamento-da-violencia-
contra-as-mulheres-tem-campanha-itinerante-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 14:55:54
Título: \Se fosse no Morumbi, chegavam pedindo licença\, diz morador de 
Paraisópolis sobre PM
Descrição: Igor Alexsander, líder comunitário, fala sobre a vida na favela um 
ano depois da morte de 9 jovens em ação policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/se-fosse-no-morumbi-chegavam-
pedindo-licenca-diz-morador-de-paraisopolis-sobre-pm
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 10:01:17
Título: Fabricantes de agrotóxicos financiam material didático para escolas no 
Paraná
Descrição: Apoiado pelo Estado, programa \Agrinho\ é criticado por educadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/fabricantes-de-agrotoxicos-
financiam-material-didatico-para-escolas-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-01 07:44:47
Título: Massacre de Paraisópolis: familiares lutam por justiça em meio a dor e 
saudade 
Descrição: Há um ano, nove jovens morreram em decorrência de violenta ação 
policial em comunidade na zona sul de SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/01/massacre-de-paraisopolis-
familiares-lutam-por-justica-em-meio-a-dor-e-saudade
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 19:10:58
Título: Reinaldo Azevedo: Moro virou sócio de americanos que ajudam empresas 
investigadas pela Lava Jato
Descrição: O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro é o novo membro do comitê de 
crise da Odebrecht. Ele foi contratado a &#8216,peso de ouro&#8217, pela 
consultoria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/reinaldo-azevedo-moro-virou-socio-
de-americanos-que-ajudam-empresas-investigadas-pela-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 18:04:50
Título: Gleisi Hoffmann abre fogo contra a reeleição dos presidentes da Câmara e
do Senado
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), pelo 
Twitter, abriu fogo contra a proposta de mudança de regras constitucionais, via 
STF, para garantir 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-hoffmann-abre-fogo-contra-a-
reeleicao-dos-presidentes-da-camara-e-do-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 13:45:05
Título: Bolsonaro mente ao dizer que aumento na conta de energia é para evitar 
apagão
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro continua mentindo sobre as ações 
governamentais que ajudam especuladores e empresas em detrimento dos 
consumidores. Vide o caso da energia elétrica, 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-mente-ao-dizer-que-
aumento-na-conta-de-energia-e-para-evitar-apagoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 11:08:41
Título: Após a eleição, o lockdown
Descrição: Apesar desse ou daquele prefeito dizer que não será necessário o 
lockdown, cientistas pedem reversão de medidas de abertura das atividades não 
essenciais em todo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/apos-a-eleicao-o-lockdown/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 10:23:09
Título: Os ratinhos ineficientes, por Rogério Maestri
Descrição: Parece que a cretinice que reina em Brasília vai se espraiando por 
todos os setores, fazendo listas cretinas com comentários ainda mais cretinos
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/os-ratinhos-ineficientes-por-rogerio-
maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 10:16:33
Título: Maradona/Nas abas do coração, por Romério Rômulo
Descrição: Chegava ao campo de cena / Mijava logo na grama / Que a vida só vale 
a pena / Se tiver alguma lama.
Url :https://jornalggn.com.br/literatura/maradona-nas-abas-do-coracao-por-
romerio-romulo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 10:00:45
Título: Objetivos do Milênio: o desafio do emprego
Descrição: É justamente uma força de trabalho relativamente não qualificada, que
explica o fato de ter ocorrido maiores perdas de emprego na América Latina que 
nos Estados Unidos.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/objetivos-do-milenio-o-desafio-do-emprego/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 09:00:18
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. Assine e faça parte
desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e 
forte. Assine agora
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-202/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 22:47:47
Título: Doria e o Ibirapuera: uma demolição de sonhos para o esporte brasileiro
Descrição: “Na cabeça dessa gente só cabe pensar em dinheiro e a ideia de fazer 
um shopping center e um hotel na área do ginásio prevaleceu”, afirma o 
jornalista Juca Kfouri sobre a sanha privatista do PSDB
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/doria-e-o-ibirapuera-uma-demolicao-de-
sonhos-para-o-esporte-brasileiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 22:31:34
Título: Ministério da Saúde prevê começar vacinação contra Covid em março de 
2021
Descrição: Primeira fase contemplará profissionais de saúde, indígenas e idosos 
acima de 75 anos. Pessoas com comorbidades serão vacinadas na fase 3
Url :https://jornalggn.com.br/politica/ministerio-da-saude-preve-comecar-
vacinacao-contra-covid-em-marco-de-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 21:58:48
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Título: “Pagamos a conta até hoje da inação de Bolsonaro na pandemia”, diz 
presidente do Conass
Descrição: Chefe do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Eduardo 
Lula, afirma que presidente da República escolheu fazer da epidemia uma disputa 
política: \Gastamos muita energia com o que não precisávamos\
Url :https://jornalggn.com.br/politica/pagamos-a-conta-ate-hoje-da-inacao-de-
bolsonaro-na-pandemia-diz-presidente-do-conass/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 21:50:29
Título: Vitória da direita tradicional pode dar novo corpo ao Bolsonarismo, 
avalia cientista política
Descrição: Flávia Biroli diz que apesar do fracasso do presidente em emplacar 
candidatos, partidos com mais eleitos fortaleceram a base do governo
Url :https://jornalggn.com.br/politica/vitoria-da-direita-tradicional-pode-dar-
novo-corpo-ao-bolsonarismo-avalia-cientista-politica/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 21:22:05
Título: Universidade Federal de Sergipe é a 18ª instituição a sofrer intervenção
do MEC
Descrição: O motivo alegado para a intervenção na UFS foi a não conclusão do 
processo de escolha do reitor que sucederia ao professor Angelo Antoniolli
Url :https://jornalggn.com.br/politica/universidade-federal-de-sergipe-e-a-18a-
instituicao-a-sofrer-intervencao-do-mec/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 21:09:03
Título: “Jamais encomendaria uma lista como essa”, diz Paulo Guedes sobre 
monitoramento de jornalistas
Descrição: UOL revelou que Ministério da Economia mantém uma lista com 
jornalistas e influenciadores que são favoráveis, detratores ou \neutros 
informativos\ em relação ao governo. Luis Nassif, do GGN, consta na lista
Url :https://jornalggn.com.br/politica/jamais-encomendaria-uma-lista-como-essa-
diz-paulo-guedes-sobre-monitoramento-de-jornalistas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 20:23:03
Título: Vídeo: Redação do GGN entrevista Laura Capriglione, do Jornalistas 
Livres
Descrição: Laura fala com otimismo sobre o futuro, sobretudo por acompanhar de 
perto a reorganização e reafirmação dos movimentos sociais nas ruas. \Tem uma 
nova utopia surgindo no Brasil\
Url :https://jornalggn.com.br/politica/video-redacao-do-ggn-entrevista-laura-
capriglione-do-jornalistas-livres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 10:07:07
Título: Bolsonaro descarta Regina Duarte e coloca ONG para administrar 
Cinemateca de SP
Descrição: A nova gestão, que ainda não teve seu nome divulgado, foi contratada 
em caráter emergencial para os três primeiros meses de 2021
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-descarta-regina-duarte-e-
coloca-ong-para-administrar-cinemateca-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 09:32:04
Título: Doria sinaliza que pode abrir mão de São Paulo por projeto presidencial
Descrição: Em entrevista à Folha, Doria ainda admite o uso político da pandemia 
ao dizer que o \sucesso\ na vacinação contra o Covid-19 poderá \nacionalizar seu
nome\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-sinaliza-que-pode-abrir-mao-de-
sao-paulo-por-projeto-presidencial/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 01:28:04
Título: OAB aprova paridade de gênero em eleições de seccionais a partir de 2021
Descrição: Atualmente, nenhuma seccional da Ordem é presidida por mulher
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/oab-aprova-paridade-de-genero-em-
eleicoes-de-seccionais-a-partir-de-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 00:47:04
Título: MP denuncia morador de condomínio que fez ataque racista a motoboy
Descrição: Vídeo com cenas de agressão em Valinhos (SP) viralizou, nele, homem 
diz que entregador tinha “inveja” de sua cor, promotora pede condenação por 
crime de racismo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mp-denuncia-morador-de-condominio-que-
fez-ataque-racista-a-motoboy/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 00:36:41
Título: Congresso Nacional tem iluminação vermelha especial pelo Dia Mundial da 
Luta contra a Aids
Descrição: Iniciativa do deputado Alexandre Padilha marca o início da campanha 
Dezembro Vermelho, que ocorre todos os anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/congresso-nacional-tem-iluminacao-
vermelha-especial-pelo-dia-mundial-da-luta-contra-a-aids/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 00:10:49
Título: Após alfinetar Bolsonaro em campanha, Covas telefona para o presidente, 
diz blog
Descrição: Ao longo da campanha eleitoral, prefeito de São Paulo buscou 
antagonizar com Bolsonaro, assim como faz seu padrinho político João Doria mas, 
agora, segundo Natuza Nery, já ensaia aproximação com o Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-alfinetar-bolsonaro-em-campanha-
covas-telefona-para-o-presidente-diz-blog/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 23:58:57
Título: Grupos “pró-vida” argentinos ameaçam agredir parlamentares favoráveis à 
legalização do aborto
Descrição: Os manifestantes, alguns ligados a movimentos evangélicos, também 
escracharam os pais de uma deputada e até mesmo um congressista antiaborto, que 
foi ameaçado por engano
Url :https://revistaforum.com.br/global/grupos-pro-vida-argentinos-ameacam-
agredir-parlamentares-favoraveis-a-legalizacao-do-aborto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 23:19:23
Título: Um ano depois: familiares de jovens mortos em massacre de Paraisópolis 
fazem protesto
Descrição: Ato serviu para lembrar a memória dos nove mortos sufocados cobrar 
respostas e punição para a ação da PM que resultou em tumulto e nas mortes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/um-ano-depois-familiares-de-jovens-
mortos-em-massacre-de-paraisopolis-fazem-protesto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 23:02:01
Título: Mesmo após levar multa, restaurante de SP defende piadas xenofóbicas e 
contra mulheres: “País livre”
Descrição: Restaurante Primata Parilla, de Presidente Prudente (SP), atrai 
clientes com mensagens debochando de crimes, Procon multou estabelecimento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mesmo-apos-levar-multa-restaurante-de-
sp-defende-piadas-xenofobicas-e-contra-mulheres-pais-livre/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-01 20:16:45
Título: PM atira em jovem em ação contra aglomeração em lanchonete
Descrição: Caso aconteceu Rosário, no Maranhão, \Já determinei afastamento e 
abertura de processo administrativo, além de inquérito policial\, disse o 
governador Flávio Dino
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-atira-em-jovem-em-acao-contra-
aglomeracao-em-lanchonete/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 20:15:24
Título: Pai de Marielle Franco está internado no CTI com Covid
Descrição: Em publicação, irmã da vereadora escreveu: “pra quem duvida do 
aumento dos casos de Covid”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pai-de-marielle-franco-esta-internado-
no-cti-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 19:05:33
Título: “Só racismo explica a fúria”, diz pai de João Alberto, assassinado por 
seguranças no Carrefour
Descrição: Familiares do homem negro brutalmente assassinado em supermercado de 
Porto Alegre se reuniram com deputados da comissão externa da Câmara que 
acompanham o caso
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/so-racismo-explica-a-furia-diz-pai-de-
joao-alberto-assassinado-por-segurancas-no-carrefour/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 19:02:35
Título: Petroleiros denunciam surto de Covid em plataformas da Bacia de Campos
Descrição: De acordo com Sindipetro-NF, há casos confirmados de trabalhadores 
que desembarcaram de três pontos nas duas últimas semanas, companhia diz que 
foram casos \pontuais\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petroleiros-denunciam-surto-de-covid-em-
plataformas-da-bacia-de-campos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 18:12:43
Título: Desemprego em outubro bate novo recorde e vai a 14,1%, vê IBGE
Descrição: Foi maior taxa para série da Pnad Covid-19, índice é maior para 
mulheres do que para homens e para negros e pardos do que para brancos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/desemprego-em-outubro-bate-novo-
recorde-e-vai-a-141-ve-ibge/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 17:42:22
Título: Atacadão, do grupo Carrefour, é condenado pela Justiça por tolerância ao
racismo
Descrição: Ex-funcionária relatou que encontrou o avental que costumava utilizar
escrito com a frase: “só pra branco usar”. O recado era assinado por uma colega 
de trabalho
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/atacadao-do-grupo-carrefour-e-
condenado-pela-justica-por-tolerancia-ao-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 15:45:59
Título: Eurodeputado húngaro de extrema-direita renuncia após ser pego em orgia 
gay
Descrição: József Szájer, casado desde 83 com uma juíza, é fundador do partido 
do primeiro-ministro Viktor Orbán, um dos principais aliados de Bolsonaro na 
União Europeia
Url :https://revistaforum.com.br/global/eurodeputado-hungaro-de-extrema-direita-
renuncia-apos-ser-pego-em-orgia-gay/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-01 15:23:53
Título: Polícia Federal investiga se assalto em Criciúma teve participação do 
PCC
Descrição: \Tudo indica que é uma quadrilha bastante organizada, com grande 
poder de fogo\, disse o delegado Vitor Bianco Junior
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-federal-investiga-se-assalto-em-
criciuma-teve-participacao-do-pcc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 11:01:27
Título: Boulos diz que trabalha para unir campo progressista: “Caminhar juntos 
para tirar Brasil do atoleiro”
Descrição: \As diferenças que existem hoje no campo progressista estão no varejo
perto daquilo que nos separa do projeto bolsonarista, do Doria\, disse Boulos, 
na primeira entrevista após a derrota no segundo turno das eleições
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-diz-que-trabalha-para-unir-
campo-progressista-caminhar-juntos-para-tirar-brasil-do-atoleiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 10:58:51
Título: Mulher fica paraplégica após ser baleada em ataque pago por ex-marido no
litoral de SP
Descrição: Andrews Martiniano pagou R$ 18 mil para matar a ex-esposa. Ameaças e 
perseguições começaram após pedido de divórcio
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/mulher-fica-paraplegica-apos-ser-
baleada-em-ataque-pago-por-ex-marido-no-litoral-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 10:27:46
Título: Eduardo Bolsonaro ataca Alexandre Kalil: BH elegeu um ditador
Descrição: Em entrevista ao Roda Viva, Alexandre Kalil, prefeito reeleito de 
Belo Horizonte, criticou o comportamento de Bolsonaro, que o presidente \
derramou dinheiro na pandemia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-ataca-alexandre-
kalil-bh-elegeu-um-ditador/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-02 03:00:00
Título: Eleições: os extremos não foram derrotados. Entrevista especial com 
Valério Arcary
Descrição: O resultado das eleições municipais deste ano, apesar de indicarem a 
derrota do PThttp://www.ihu.unisinos.br/605181-eleicoes-os-extremos-nao-foram-
derrotados-entrevista-especial-com-valerio-arcary
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-02 07:10:22
Título: 'Novo Cangaço': assalto em Criciúma segue padrão de outras ações 
violentas pelo país
Descrição: O assalto a uma agência bancária em Cricíuma, município de Santa 
Catarina sitiado por uma quadrilha na madrugada desta terça (1), rendeu uma 
série de menções ao conceito de \novo cangaço\ na internet. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/novo-cangaco-assalto-em-criciuma-segue-
padrao-de-outras-acoes-violentas-pelo-pais-24775613
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-02 06:50:29
Título: PF apreende 2,5 toneladas de cocaína e prende um PM suspeito em Duque de
Caxias
Descrição: RIO — A Polícia Federal apreendeu cerca de 2,5 toneladas de cocaína 
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de segunda-feira, dia 1º de 
dezembro. É a maior apreensão de drogas já realizada no Estado do Rio de 
Janeiro. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pf-apreende-25-toneladas-de-cocaina-prende-um-
pm-suspeito-em-duque-de-caxias-24776633
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-02 07:00:20
Título: Progressistas pressionam Biden para não selecionar assessores com laços 
com Wall Street
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/progressistas-pressionam-biden-para-nao-
selecionar-assessores-com-lacos-com-wall-street-24776295
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-02 07:00:03
Título: Dois meses após decisão de Gilmar, Bretas não envia processo de 
secretário de Doria a Goiás
Descrição: Dois meses após uma decisão de Gilmar Mendes, Marcelo Bretas ainda 
não enviou à Justiça Eleitoral de Goiás o processo contra Alexandre Baldy, 
secretário de Transportes de São Paulo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/dois-meses-apos-decisao-de-gilmar-
bretas-nao-envia-processo-de-secretario-de-doria-goias-24776316
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-02 00:10:20
Título: Departamento de Justiça dos EUA não encontra prova de fraude capaz de 
alterar o resultado eleitoral
Descrição: O procurador-geral William Barr, frequentemente apontado por servir 
aos interesses de Trump, inflige o último revés à ofensiva judicial do 
republicano
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-01/departamento-de-justica-
dos-eua-nao-encontra-prova-de-fraude-capaz-de-alterar-o-resultado-eleitoral.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-02 00:30:07
Título: É inegável que houve violência policial em Paraisópolis e tanto Estado 
quanto policiais devem ser responsabilizados
Descrição: Não está em debate o fato de que o Estado tem responsabilidade na 
ação de seus agentes que culminou na morte de 9 jovens por asfixia há um ano
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-01/e-inegavel-que-houve-violencia-
policial-em-paraisopolis-e-tanto-estado-quanto-policiais-devem-ser-punidos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-01 20:11:24
Título: Uma vacina contra o HIV chega à última fase de testes pela primeira vez 
em mais de 10 anos
Descrição: Ensaios clínicos que começam agora vão durar pelo menos 24 meses. 
Protótipo usa o mesmo mecanismo que a Janssen utiliza em sua imunização para 
covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-01/uma-vacina-contra-o-hiv-
chega-a-ultima-fase-de-testes-pela-primeira-vez-em-mais-de-10-anos.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-02 00:12:00
Título: Projeto retira exigência de capital social mínimo para criação de Eireli
Descrição: Autor lembra que outros tipos de empresa não têm essa exigência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711443-projeto-retira-exigencia-de-
capital-social-minimo-para-criacao-de-eireli/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 22:16:00
Título: Comissão externa deve propor leis que combatam o racismo estrutural
Descrição: Deputados estiveram em Porto Alegre com movimentos sociais e 
familiares do consumidor João Alberto, assassinado dentro de um supermercado da 
rede Carrefour
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711973-comissao-externa-deve-propor-
leis-que-combatam-o-racismo-estrutural/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 22:07:00
Título: Projeto impede livre troca de mensagens em jogos eletrônicos entre 
usuários menores de 14 anos
Descrição: Objetivo é evitar casos de aliciamento e abuso sexual
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711783-projeto-impede-livre-troca-de-
mensagens-em-jogos-eletronicos-entre-usuarios-menores-de-14-anos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 21:19:00
Título: Projeto autoriza delegado a determinar apreensão de material usado em 
crime de racismo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711846-projeto-autoriza-delegado-a-
determinar-apreensao-de-material-usado-em-crime-de-racismo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 20:50:00
Título: Proposta prevê isenção fiscal de equipamentos para geração de energia 
renovável
Descrição: Seriam beneficiados os sistemas que não poluem ou agridem o meio 
ambiente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711647-proposta-preve-isencao-fiscal-de-
equipamentos-para-geracao-de-energia-renovavel/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 20:13:00
Título: Congresso realizará sessão em 16 de dezembro para votar LDO e vetos
Descrição: A data foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711954-congresso-realizara-sessao-em-16-
de-dezembro-para-votar-ldo-e-vetos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 19:25:00
Título: Relator fixa prazo máximo de dez anos para empresa ser considerada 
startup
Descrição: Conforme propostas de marco legal em análise na Câmara, as startups 
são empresas de inovação tecnológica com faturamento anual de até R$ 16 milhões
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711910-relator-fixa-prazo-maximo-de-dez-
anos-para-empresa-ser-considerada-startup/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 19:13:00
Título: Compra de terrenos de marinha da União poderá ter linha de crédito 
própria
Descrição: Possibilidade de comprar essas áreas da União foi aberta por lei 
aprovada este ano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711021-compra-de-terrenos-de-marinha-da-
uniao-podera-ter-linha-de-credito-propria/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 18:35:00
Título: Frente Parlamentar Agropecuária elege novo presidente
Descrição: Grupo pretende atuar junto ao Poder Judiciário para promover a 
regularização fundiária a partir do próximo ano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711888-frente-parlamentar-agropecuaria-
elege-novo-presidente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 06:00:07
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 2 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais relevantes desta 
quarta-feira (2), marcada pela aprovação do Reino Unido do uso emergencial da 
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vacina contra COVID-19 da Pfizer, por alta dos casos da doença no Brasil e 
previsão de turismo em massa para Olimpíadas de Tóquio em 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020120216544566-manha-com-
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 02:09:44
Título: Prejuízo 'enorme' e 'imediato': agrônomo explica perigos de nuvem de 
gafanhotos próxima do Brasil
Descrição: Uma nova nuvem de gafanhotos foi detectada na fronteira entre o 
Brasil e a Argentina. Para discutir o assunto, a Sputnik Brasil ouviu o 
engenheiro agrônomo Warwick Manfrinato, professor da USP.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120216542791-prejuizo-enorme-e-
imediato-agronomo-explica-perigos-de-nuvem-de-gafanhotos-proxima-do-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 20:12:14
Título: Discurso de Bolsonaro incentiva violência política contra candidatos, 
diz líder de ONG
Descrição: O discurso do presidente Jair Bolsonaro e grupos que espalham 
notícias falsas e ódio pelas redes sociais contribuíram para aumento da 
violência política no Brasil, disse advogado à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120116542144-discurso-de-bolsonaro-
incentiva-violencia-politica-contra-candidatos-diz-lider-de-ong/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 18:01:31
Título: Arábia Saudita nega participação na morte de cientista nuclear iraniano
Descrição: Nesta terça-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores saudita, 
Adel al-Jubeir, criticou o ministro das Relações Exteriores do Irã por insinuar 
que Riad desempenhou um papel no assassinato do principal cientista nuclear 
iraniano, Mohsen Fakhrizadeh.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120116542007-arabia-
saudita-nega-participacao-na-morte-de-cientista-nuclear-iraniano/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 17:30:31
Título: Procurador-geral dos EUA: Justiça não encontrou evidências de fraude 
generalizada nas eleições
Descrição: O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse nesta 
terça-feira (1º) que o Departamento de Justiça não encontrou evidências de 
fraudes generalizadas nas eleições de 3 de novembro. 
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120116541700-procurador-geral-dos-
eua-justica-nao-encontrou-evidencias-de-fraude-generalizada-nas-eleicoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 17:14:56
Título: Israel: ministro da Defesa aliado de Netanyahu diz que vai pedir novas 
eleições no país
Descrição: De acordo com Benny Gantz, líder do partido centrista Azul e Branco e
aliado do primeiro-ministro, ao se recusar a aprovar o orçamento, Benjamin 
Netanyahu \decidiu quebrar a coalizão e arrastar Israel para as eleições\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120116541676-israel-
ministro-da-defesa-aliado-de-netanyahu-diz-que-vai-pedir-novas-eleicoes-no-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 16:35:06
Título: Mourão minimiza aumento do desmatamento da Amazônia: 'Podia ser pior 
ainda'
Descrição: Segundo o vice-presidente, a subida de 9,5% no desmatamento da 
Amazônia em relação ao ano passado está dentro da \expectativa\ do governo 
federal, que era de 20%.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120116541640-mourao-minimiza-aumento-
do-desmatamento-da-amazonia-podia-ser-pior-ainda/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 13:48:55
Título: Número de desempregados no Brasil cresceu 35,9% em 6 meses de pandemia 
da COVID-19
Descrição: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que
o desemprego no Brasil em meio à pandemia da COVID-19 bateu novo recorde em 
outubro.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120116541131-numero-de-
desempregados-no-brasil-cresceu-359-em-6-meses-de-pandemia-da-covid-19/
 
Fonte: Xinhua
Título: China pede implementação fiel do plano de ação conjunto sobre assunto 
nuclear iraniano 
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/02/c_139557650.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi parabeniza reunião da ONU marcando Dia Internacional de Solidariedade
com o Povo Palestino 
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/02/c_139557567.htm
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Título: China fechará 2020 com internet em todas as escolas 
Descricao: .... 
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