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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 17:07:25
Título: Morre Domingos Fernandes, guerrilheiro da Ação Libertadora Nacional 
(ALN)
Descrição: Dirigente era um dos mais importantes militantes da organização e 
participou de ações ao lado de Carlos Marighella
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/morre-domingos-fernandes-
guerrilheiro-da-acao-libertadora-nacional-aln

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 18:29:51
Título: STJ reverte decisão e suspende despejo de famílias de assentamento do 
MST em Macaé 
Descrição: Sentença é emitida uma semana depois de decisão do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região a favor do despejo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/stj-reverte-decisao-e-suspende-
despejo-de-familias-de-assentamento-do-mst-em-macae

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 16:58:40
Título: Em SP, grandes propriedades rurais são responsáveis por 54% do déficit 
ambiental
Descrição: Estudo mostra que esses imóveis representam apenas 3,5% do total dos 
cadastrados no estado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-sp-grandes-propriedades-rurais-sao-
responsaveis-por-54-do-deficit-ambiental/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 20:08:57
Título: Véio da Havan é alvo de pedido de quebra de sigilo em ação no TSE contra
Bolsonaro
Descrição: Deu ruim para o empresário Luciano Hang, o Véio da Havan, pois a PGR 
pediu quebra de seu sigilo em ação no TSE contra Bolsonaro. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/veio-da-havan-e-alvo-de-pedido-de-
quebra-de-sigilo-em-acao-no-tse-contra-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 00:06:43
Título: TV GGN 20h: CADE acerta tiro no coração comercial da Globo
Descrição: Confira as análises de Luis Nassif no boletim desta quarta-feira, 2 
de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-cade-acerta-tiro-no-coracao-
comercial-da-globo/

Fonte: Exta Globo
Data: 2020-12-02                                                            
Título: Soldado lotado em UPP fazia segurança da maior carga de cocaína já 
apreendida no RJ
Descrição: O soldado Antônio Carlos Viana Gonçalves, lotado na UPP Macacos, foi 
preso pela PF fazendo a segurança da maior carga de cocaína pura já apreendida 
no Rio — 2,5 toneladas. Em sua ficha disciplinar na PM, seu comportamento é 
descrito como "ótimo
Url : https://extra.globo.com/casos-de-policia/36-soldado-lotado-em-upp-fazia-
seguranca-da-maior-carga-de-cocaina-ja-apreendida-no-rj-24777800

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-12-02 23:29:34
Título: OAB-SP vê impedimento em atuação de Moro em consultoria
Descrição: Ex-juiz é informado de incompatibilidade e pode sofrer medida 
judicial, ex-ministro trabalhava para consultoria que atende empresas alvo da 
Lava Jato
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/oab-sp-ve-impedimento-em-atuacao-de-moro-
em-consultoria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 20:17:48
Título: Jandira Feghali pede CPI para apurar dossiê de detratores de Bolsonaro
Descrição: Parlamentar do PCdoB-RJ quer investigar quem deu ordem para monitorar
perfis de influenciadores e jornalistas e classificá-los conforme sua aprovação 
ao governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jandira-feghali-pede-cpi-para-apurar-
dossie-de-detratores-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 20:36:57
Título: Efeito Bolsonaro faz Inflação disparar em sete capitais em novembro
Descrição: A economia vai mal, muito mal, segundo a FGV Crescimento médio dos 
preços foi de 0,94%, diz FGV A maior aceleração ocorreu em Salvador A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/efeito-bolsonaro-faz-inflacao-
disparar-em-sete-capitais-em-novembro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 14:47:18
Título: Efeito Bolsonaro: Produção industrial acumula queda de 6,3% no ano, 
segundo o IBGE
Descrição: A produção industrial brasileira acumula no ano queda de 6,3%, sendo 
que nos últimos 12 meses foi registrada queda de 5,6%. Os dados são da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/efeito-bolsonaro-producao-
industrial-acumula-queda-de-63-no-ano-segundo-o-ibge/

Fonte: Xinhua
Título: Província chinesa de Guizhou constrói cerca de 17 mil estações-base 5G 
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/02/c_139558431.htm

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 21:42:18
Título: Especialista comenta sobre armas que Brasil quer comprar após aprovação 
de vendas por parte dos EUA
Descrição: Após os EUA anunciarem a aprovação de venda de armamento para seis 
países, incluindo o Brasil, abriu-se a possibilidade de o governo comprar kits 
de conversão de torpedos nos quais está interessado.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120216548585-especialista-comenta-
sobre-armas-que-brasil-quer-comprar-apos-aprovacao-de-vendas-por-parte-dos-eua/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-12-02 16:16:00
Título: Embraer divulga perspectiva de mercado para os próximos 10 anos com as 
tendências da indústria 
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/embraer/noticia/38948/Embraer-divulga-
perspectiva-de-mercado-para-os-proximos-10-anos-com-as-tendencias-da-industria-/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 17:07:20
Título: Movimento negro reage ao comitê do Carrefour: “Não há mediação com quem 
nos mata”
Descrição: Integrantes do coletivo são criticados: “Como aceitam formular 
propostas para o Carrefour amenizar seu racismo?”
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/movimento-negro-reage-ao-comite-
do-carrefour-nao-ha-mediacao-com-quem-nos-mata

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 20:42:19
Título: Brasileiros protestam na sede mundial do Carrefour contra o assassinato 
de João Alberto
Descrição: Dezenas de pessoas, entre brasileiros e franceses, se manifestaram 
nesta quarta-feira (2) na sede mundial do Carrefour, em Massy, na periferia de 
Paris, para denunciar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/brasileiros-protestam-na-sede-
mundial-do-carrefour-contra-o-assassinato-de-joao-alberto/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 12:35:57
Título: Bolsonaro desobedece STF sobre plano de contenção da COVID-19 em terras 
indígenas, diz Barroso
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, 
afirmou nesta terça-feira (1º) que o governo Jair Bolsonaro está descumprindo 
decisão da Corte ao não implementar barreiras sanitárias contra COVID-19 em três
terras indígenas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120216546971-bolsonaro-desobedece-
stf-sobre-plano-de-contencao-da-covid-19-em-terras-indigenas-diz-barroso/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 09:21:32
Título: É possível que a decisão do CADE contra a Globo seja perseguição 
política, por Luis Nassif
Descrição: No que interessa ao tema de hoje, depois do episódio a Globo tratou 
de legalizar a prática. Não sei especificamente de que maneira foi tratada essa 
“legalização”. De qualquer forma, fontes com acesso ao documento do CADE dizem 
que ele simplesmente ignorou esses movimentos.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/e-possivel-que-a-decisao-do-cade-contra-a-
globo-seja-perseguicao-politica-por-luis-nassif/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 23:35:04
Título: Rússia iniciará vacinação em massa com a Sputnik V na próxima semana
Descrição: O próprio presidente Vladimir Putin anunciou a campanha como “a 
primeira que promoverá a imunização da população contra o coronavírus”, de forma
gratuita e em grande escala
Url :https://revistaforum.com.br/global/russia-iniciara-vacinacao-em-massa-com-
a-sputnik-v-na-proxima-semana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 15:00:05
Título: Com lucro recorde, JBS lidera ranking de devedores do Funrural, governo 
estuda perdão
Descrição: Lista da PGFN atualizada em setembro reúne 18,9 mil inscrições 
previdenciárias, que somam quase R$ 11 bilhões em dívidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/com-lucro-recorde-jbs-lidera-
ranking-de-devedores-do-funrural-governo-estuda-perdao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 21:47:54
Título: Despejo de famílias que viviam em palafitas gera confronto em São Luís 
(MA)
Descrição: Governo diz que não despejou famílias e que local havia sido invadido
por facções, Defensoria rejeita versão oficial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/despejo-de-familias-que-viviam-
em-palafitas-gera-confronto-em-sao-luis-ma
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 08:18:59
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Título: Ecofeminismo e bem viver: entenda conceitos que norteiam mandato 
coletivo em SC
Descrição: Lívia Guilardi, que integra o 1º mandato coletivo de Florianópolis, 
explica os pilares de sua atuação legislativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/ecofeminismo-e-bem-viver-
entenda-conceitos-que-norteiam-mandato-coletivo-em-sc

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 19:54:43
Título: Congressistas dos EUA pedem proteção à deputada do PSOL Talíria Petrone
Descrição: A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) corre risco de morte no Brasil. 
Este é o alerta de 22 congressistas do Partido Democrata, dos Estados Unidos, 
que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/congressistas-dos-eua-pedem-
protecao-a-deputada-do-psol-taliria-petrone/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 21:00:03
Título: Pazuello afirma que há \uma, duas ou três\ vacinas ideais para o Brasil
Descrição: Anvisa analisa uso emergencial de imunizante sem registro, país ainda
não tem plano final para campanha de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/pazuello-afirma-que-ha-uma-duas-
ou-tres-vacinas-ideais-para-o-brasil

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 20:15:34
Título: MEC revoga portaria que determinava volta às aulas presenciais nas 
universidades
Descrição: O ministério da Educação (MEC) revogou a portaria que determinava o 
retorno das aulas presenciais nas universidades a partir de quatro de janeiro. A
portaria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/mec-revoga-portaria-que-
determinava-volta-as-aulas-presenciais-nas-universidades/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 20:19:34
Título: Furando a fila: promotores de SP pedem para receber primeiro a vacina da
covid
Descrição: Membros do MPSP querem ser incluídos nos grupos prioritários para a 
vacinação, como idosos e profissionais da saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/furando-a-fila-promotores-de-sp-
pedem-para-receber-primeiro-a-vacina-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 18:49:53
Título: Artigo | Não às aulas presenciais nas universidades públicas sem 
controle da covid-19
Descrição: A Portaria será revogada, conforme anunciado, mas continua sendo uma 
demonstração do descaso do Governo Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/artigo-nao-as-aulas-presenciais-
nas-universidades-publicas-sem-controle-da-covid-19

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 21:35:00
Título: Brasil volta a produzir urânio após 5 anos, projeta abastecer mercado 
interno e exportar o produto
Descrição: País tem uma das sete maiores reservas do mundo e quer ampliar a 
participação nuclear na matriz enérgica. Especialistas dizem que há aumento da 
demanda e que exportação é viável.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120216548775-brasil-volta-a-produzir-
uranio-apos-5-anos-projeta-abastecer-mercado-interno-e-exportar-o-produto/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 17:37:35
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Título: Em novo protesto no DF, manifestantes reforçam combate à privatização da
CEB
Descrição: Com agenda privatista, governo Ibaneis (MDB) agilizou processo de 
venda da empresa, leilão ocorre sexta (4)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/em-novo-protesto-no-df-
manifestantes-reforcam-combate-a-privatizacao-da-ceb
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 17:23:09
Título: Organizações e meios internacionais acompanharão audiência de Ola Bini 
no Equador
Descrição: Programador sueco foi preso em abril de 2019 e aguarda em liberdade a
audiência de acusação, postergada pelo governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/organizacoes-e-meios-
internacionais-acompanharao-audiencia-de-ola-bini-no-equador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 17:10:45
Título: Chilenos exigem poder sacar fundos previdenciários durante pandemia 
Descrição: Com endividamento e desemprego histórico, cidadãos protestam para 
pressionar por uma ação do governo de Piñera
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/chilenos-exigem-poder-sacar-
fundos-previdenciarios-durante-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 16:30:32
Título: Escritor relembra massacre de 1 milhão de comunistas e simpatizantes na 
Indonésia
Descrição: Em entrevista ao Tricontinental, Martin Aleida comenta o legado do 
Lekra, braço cultural do Partido Comunista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/escritor-relembra-massacre-de-1-
milhao-de-comunistas-e-simpatizantes-na-indonesia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 10:54:18
Título: Conta de luz fica mais cara neste mês de dezembro, saiba como economizar
Descrição: Aneel alega que os níveis de armazenamento dos reservatórios da 
hidrelétricas estão em queda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/conta-de-luz-fica-mais-cara-
neste-mes-de-dezembro-saiba-como-economizar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-02 09:36:47
Título: Testagem em massa para covid-19 começa nesta quinta em parte do estado 
do Rio
Descrição: Em coletiva, governador em exercício e prefeito eleito da capital 
fluminense descartaram \lockdown\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/02/testagem-em-massa-para-covid-19-
comeca-nesta-quinta-em-parte-do-estado-do-rio
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 17:47:36
Título: Lula Presidente 2022 incendeia as redes sociais neste fim de ano
Descrição: A candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 
2022, incendeia as redes sociais neste início de fim de ano. Internautas 
colocara nesta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lula-presidente-2022-incendeia-as-
redes-sociais-no-fim-do-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 14:50:40
Título: Covid-19: Câmara pode votar hoje MP que libera dinheiro para vacina de 
Oxford
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Descrição: A Câmara dos Deputados pode votar hoje, em sessão marcada para as 
13h55, a Medida Provisória 994/20, que destina crédito extraordinário de quase 
R$ 1,995 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-camara-pode-votar-hoje-mp-
que-libera-dinheiro-para-vacina-de-oxford/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 13:48:09
Título: Auxílio emergencial termina este mês e pode deixar 67 milhões sem renda
Descrição: O governo Bolsonaro estima em 67 milhões de pessoas beneficiadas pelo
auxílio emergencial durante a pandemia. Essa ajuda foi criada em abril para 
socorrer trabalhadores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/auxilio-emergencial-termina-este-
mes-e-pode-deixar-67-milhoes-sem-renda/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 12:37:02
Título: Estadão ‘passa pano’ na imoralidade de Sérgio Moro
Descrição: O Estadão desta quarta-feira (02) tenta salvar as aparências do ex-
ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que virou sócio de uma consultoria americana 
cuja carteira de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/estadao-passa-pano-na-imoralidade-
de-sergio-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 12:24:10
Título: PT cobra da PGR investigação sobre sociedade de Moro com consultoria 
americana
Descrição: O secretário-geral do PT, deputado federal Paulo Teixeira (SP), pediu
nesta terça-feira (1º) à Procuradoria-Geral da República que investigue a 
possibilidade de crime de corrupção 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-cobra-da-pgr-investigacao-sobre-
sociedade-de-moro-com-consultoria-americana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 11:22:11
Título: Governo Bolsonaro se recusa parabenizar Biden após 1 mês da eleição
Descrição: O governo Bolsonaro continua acreditando numa virada espetacular do 
presidente Donald Trump, que, há um mês, perdeu a eleição para o democrata Joe 
Biden. Não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/governo-bolsonaro-se-recusa-
parabenizar-biden-apos-1-mes-da-eleicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-02 10:33:13
Título: Reino Unido começa imunização na semana que vem com vacina da Pfizer
Descrição: O sistema de saúde público britânico anunciou início da vacinação 
contra a covid-19 na próxima semana. O Reino Unido aprovou o imunizante das 
farmacêuticas Pfizer 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/reino-unido-comeca-imunizacao-na-
semana-que-vem-com-vacina-da-pfizer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 09:00:43
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições Trump Organization, Kushner Empresas se beneficiaram de 
empréstimos para alívio da pandemia: relatório 179K TheHillpor Celine Ca 
Autoridades eleitorais alertam que os crescentes ataques de Trump às votações 
estão colocando suas equipes em risco Mais de 200 Washington Pos &#8216,Isso tem
que parar&#8217,: assediados e ameaçados, funcionários eleitorais do Partido 
Republicano exortam os líderes partidários a [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-203/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-12-02 23:00:48
Título: Democratas mais à esquerda pressionam Biden contra Brasil
Descrição: Parte do partido pede proteção à deputada federal Talíria Petrone, 
atacam Jair Bolsonaro e querem postura mais firme contra o país
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/democratas-mais-a-esquerda-pressionam-
biden-contra-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 22:56:33
Título: Macbeth tupiniquim, ato 1 cena 3, por Fábio de Oliveira Ribeiro
Descrição: A última cena desse ato foi a notícia de que Sérgio Moro se tornou 
consultor da empresa que administra o espólio da construtora que ele mesmo 
destruiu quando era juiz da 13a. Vara Federal da Rede Globo em Curitiba.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/macbeth-tupiniquim-ato-1-cena-3-por-fabio-
de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 22:09:03
Título: Advogado ameaçou acabar com carreira de Bretas se ele não arquivasse 
inquérito
Descrição: Nythalmar é investigado sob a suspeita de usar o nome de Bretas para 
oferecer facilidades a alvos da operação \lava jato\. Ele foi alvo de mandados 
de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal no dia 23 de outubro deste 
ano.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/advogado-ameacou-acabar-com-carreira-de-
bretas-se-ele-nao-arquivasse-inquerito/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 22:08:42
Título: Veja o fechamento dos mercados internacionais no Giro Econômico GGN
Descrição: Bolsas de valores fecham em alta nos EUA e na Ásia, impulsionados 
pelas notícias em torno do início da vacinação contra a covid-19, Europa adota 
cautela
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/veja-o-fechamento-dos-mercados-
internacionais-no-giro-economico-ggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 21:50:22
Título: Câmara aprova R$ 1,9 bi para aquisição da vacina de Oxford contra Covid-
19
Descrição: O contrato firmado pela Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, 
com a AstraZeneca prevê o recebimento pelo Brasil de 100,4 milhões de doses da 
vacina
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/camara-aprova-r-19-bi-para-aquisicao-da-
vacina-de-oxford-contra-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 21:47:19
Título: A humanidade está em guerra contra a natureza, diz secretário-geral da 
ONU
Descrição: “A humanidade está travando uma guerra contra a natureza. Isso é 
suicídio. A natureza sempre revida - e já está fazendo isso com força e fúria 
crescentes.\
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/a-humanidade-esta-em-guerra-contra-
a-natureza-diz-secretario-geral-da-onu/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 21:03:50
Título: O papel da austeridade na promoção das desigualdades de raça e gênero na
TV GGN
Descrição: As co-autoras do livro Economia pós-pandemia destacaram como raça e 
gênero são temas sociais que andam juntos na tomada de iniciativas sociais para 
mitigar a desigualdade no Brasil, exacerbada nos últimos meses, com a chegada da
crise sanitária
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Url :https://jornalggn.com.br/analise/o-papel-da-austeridade-na-promocao-das-
desigualdades-de-raca-e-genero-na-tv-ggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 20:40:05
Título: Especial Dia Nacional do Samba: Nei Lopes
Descrição: Uma entrevista com uma referência do movimento negro e do samba
Url :https://jornalggn.com.br/video/especial-dia-nacional-do-samba-nei-lopes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-02 19:24:33
Título: Eduardo Bolsonaro desmente aliado sobre dossiê contra antifascistas
Descrição: Petição apresentada pela advogada Karina Kufa diz que filho do 
presidente jamais apresentou documento à Embaixada dos Estados Unidos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/eduardo-bolsonaro-desmente-aliado-sobre-
dossie-contra-antifascistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 09:07:16
Título: Fátima Bernardes anuncia que está com câncer de útero e passará por 
cirurgia
Descrição: A apresentadora recebeu a solidariedade do deputado federal Túlio 
Gadêlha (PDT-PE), com quem é casada. \Você é mais forte do que pensa\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fatima-bernardes-anuncia-que-esta-com-
cancer-de-utero-e-passara-por-cirurgia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 02:46:21
Título: Milhares de britânicos se organizam para atirar ovos na inauguração de 
estátua de Margaret Thatcher
Descrição: Eventos nas redes sociais descrevem o ato “concurso de lançamento de 
ovos” contra o monumento de cerca de 6 metros, que será inaugurado em fevereiro 
de 2021
Url :https://revistaforum.com.br/global/milhares-de-britanicos-se-organizam-
para-atirar-ovos-na-inauguracao-de-estatua-de-margaret-thatcher/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 02:11:19
Título: Jogadores negros do Fortaleza entram em campo com camiseta especial 
contra o racismo
Descrição: Tricolor cearense destacou em suas redes sociais que “o desenho foi 
um protesto que representa como os negros se sentem todos os dias: com um alvo 
nas costas”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogadores-negros-do-fortaleza-entram-
em-campo-com-camiseta-especial-contra-o-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 01:54:57
Título: Morre de Covid-19, aos 66 anos, o humorista Rodela
Descrição: Luiz Carlos Ribeiro ganhou fama em programas de auditório e atuou por
anos ao lado do apresentador Ratinho, na Record e no SBT
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/morre-de-covid-19-aos-66-anos-o-
humorista-rodela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 01:35:13
Título: Renda básica permanente e o combate à desigualdade, por Raimundo Bonfim
Descrição: O debate sobre a instituição da Renda Básica Permanente é tão 
necessário quanto o da reforma tributária, para taxar os lucros e dividendos, as
grandes fortunas e grandes heranças, desonerar a produção e diminuir os impostos
do consumo para a população de baixa renda.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/renda-basica-permanente-e-o-combate-a-
desigualdade-por-raimundo-bonfim/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 00:57:21
Título: Boulos e Manuela avaliam que, apesar da derrota nas urnas, campanhas 
criaram novo movimento político
Descrição: Derrotados no segundo turno das eleições em suas cidades, Boulos e 
Manuela D'Ávila apontaram que as fake news, assim como em 2018, interferiram no 
resultado do pleito, mas ambos enxergam um futuro positivo para a esquerda e 
pregam \luta junto ao povo\ antes de pensar em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-e-manuela-avaliam-que-apesar-
da-derrota-nas-urnas-campanhas-criaram-novo-movimento-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 00:44:20
Título: Depois do Paraná, Santa Catarina anuncia toque de recolher contra Covid
Descrição: Além de restrição de circulação, que valerá por 15 dias, estado 
também vai passar a obrigar uso da máscara em todos os lugares, exceto nas 
residências
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/depois-do-parana-santa-catarina-
anuncia-toque-de-recolher-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 00:06:15
Título: Pandemia não acabou: Brasil registra mais 49,8 mil casos e 698 mortes 
por Covid-19
Descrição: Dados do Ministério da Saúde dão conta de que mais de 563 mil pessoas
estão infectadas no momento, Câmara aprovou R$ 1,9 bi para comprar vacina de 
Oxford
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pandemia-nao-acabou-brasil-registra-
mais-498-mil-casos-e-698-mortes-por-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 23:42:58
Título: Blog do Rovai: É preciso separar o joio do trigo no caso do relatório 
dos “detratores” do governo Bolsonaro
Descrição: Leia no Blog do Rovai: Monitoramento de redes é algo comum em todos 
os governos, da esquerda à extrema-direita. E não só em governos. Empresas, 
clubes de futebol, ONGs etc. fazem monitoramento de redes nos seus nichos 
específicos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/e-preciso-separar-o-joio-do-
trigo-no-caso-do-relatorio-dos-detratores-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 23:35:04
Título: Rússia iniciará vacinação em massa com a Sputnik V na próxima semana
Descrição: O próprio presidente Vladimir Putin anunciou a campanha como “a 
primeira que promoverá a imunização da população contra o coronavírus”, de forma
gratuita e em grande escala
Url :https://revistaforum.com.br/global/russia-iniciara-vacinacao-em-massa-com-
a-sputnik-v-na-proxima-semana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 23:03:49
Título: Dados vazados do Ministério da Saúde tinham ofensas a Lula, Dilma e 
artistas, diz Estadão
Descrição: Termos como “Lula pingaiada” e “petista sfda” foram incluídos nos 
cadastros de políticos de esquerda e de famosos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dados-vazados-do-ministerio-da-saude-
tinham-ofensas-a-lula-dilma-e-artistas-diz-estadao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 23:01:13
Título: Marcos Coimbra analisa as eleições 2020
Descrição: Findado o segundo turno das eleições municipais 2020 já podemos 
traçar um retrato político do Brasil. O que mudou? A centro-direita saiu 
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vitoriosa? O eleitor abandonou a aventura do fascismo? A esquerda saiu 
derrotada? As pesquisas erraram? Fake news ainda foi importante para o resultado
dessas eleições? Venha debater essas e outras questões com o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/marcos-coimbra-analisa-as-eleicoes-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 22:54:03
Título: TJ-RJ aceita recurso do Flamengo para cancelar pensão a famílias das 
vítimas do Ninho do Urubu
Descrição: Com a decisão, clube carioca também atuou para impedir que a 
Defensoria e o Ministério Público apoiassem as famílias das 10 vítimas do 
incêndio ocorrido no alojamento das categorias de base, em fevereiro de 2019
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/tj-rj-aceita-recurso-do-flamengo-para-
cancelar-pensao-a-familias-das-vitimas-do-ninho-do-urubu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 22:31:57
Título: Mãe de MC Soffia denuncia marca de roupas por racismo contra a filha: 
“Lugar trash”
Descrição: Kamilah Pimentel, mãe e empresária da jovem rapper negra, expôs o 
áudio de um dos donos da marca Adaz, que desistiu de entregar um moletom à 
artista pelo fato do prédio em que ela mora, segundo ele, ser \tipo uma 
favelinha\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/mae-de-mc-soffia-denuncia-marca-de-
roupas-por-racismo-contra-a-filha-lugar-trash/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 21:51:38
Título: Nunes Marques vota contra tornar crime de injúria racial sem prazo de 
prescrição
Descrição: Ministro do STF indicado por Bolsonaro opinou que conduta não pode 
ser equiparada a racismo do ponto de vista penal, julgamento está 1 a 1 e faltam
9 votos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nunes-marques-vota-contra-tornar-
crime-de-injuria-racial-sem-prazo-de-prescricao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 19:36:52
Título: Frei Betto resgata dias na prisão e lança livro com dicas para o 
isolamento
Descrição: Frade reúne escritos que ajudam a refletir o momento de pandemia e 
como manter a mente sã
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/frei-betto-resgata-dias-na-prisao-e-
lanca-livro-com-dicas-para-o-isolamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 17:39:27
Título: MTST denuncia invasão de pessoas armadas em ocupação em área nobre de SP
Descrição: Famílias foram acordadas pelo grupo e ameaçadas com armas. Movimento 
está dando suporte jurídico aos moradores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mtst-denuncia-invasao-de-pessoas-
armadas-em-ocupacao-em-area-nobre-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 15:57:20
Título: ONU reconhece as propriedades medicinais da maconha e a retira da lista 
de “drogas perigosas”
Descrição: Apesar da mudança histórica, o consumo recreativo permanece proibido 
pelas regulamentações internacionais, Brasil votou contra o reconhecimento da 
cannabis para fins medicinais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/onu-reconhece-as-propriedades-
medicinais-da-maconha-e-a-retira-da-lista-de-drogas-perigosas/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-02 15:21:32
Título: Bolsonaro trava reajuste de professores em 2021 e Erundina reage: 
“desmantela o setor educacional”
Descrição: A deputada também afirmou que a ação se trata de um ataque \direto em
reduzir salário dos professores e prejudicar a qualidade do ensino público\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-trava-reajuste-de-
professores-em-2021-e-erundina-reage-desmantela-o-setor-educacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 14:27:44
Título: PNAD: Taxa de desemprego entre os jovens é recorde
Descrição: Desemprego recorde no Brasil afeta ainda mais os jovens: o índice de 
desocupados entre os jovens é mais que o dobro da média nacional
Url :https://revistaforum.com.br/rede/pnad-taxa-de-desemprego-entre-os-jovens-e-
recorde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 14:25:36
Título: Entrevista com FERNANDO HADDAD: balanço das eleições, novo emprego de 
Sergio Moro e Bolsonaro
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia entrevista Fernando Haddad, ex-
ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e candidato à presidência da 
República em 2018. Com Renato Rovai e Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-com-fernando-haddad-balanco-
das-eleicoes-novo-emprego-de-sergio-moro-e-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 14:03:32
Título: Após sofrer ataques racistas, prefeita eleita em Bauru recebe e-mail com
ameaças
Descrição: Ataques contra Suéllen Rosim começaram durante sua campanha de 
segundo turno. \Cara de favelada\ e \marginal\ foram alguns dos xingamentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-sofrer-ataques-racistas-prefeita-
eleita-em-bauru-recebe-e-mail-com-ameacas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 12:18:53
Título: Ato de Igualdade: o ambicioso plano LGBT de Joe Biden
Descrição: O presidente eleito dos EUA também assumiu o compromisso de revogar 
todas as medidas de Donald Trump que impuseram limites à vida das LGBT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ato-de-igualdade-o-ambicioso-plano-
lgbt-de-joe-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-02 11:56:31
Título: Consultoria de MORO tem contrato de R$ 15 MILHÕES com a OAS, dona do 
TRIPLEX do Guarujá
Descrição: O mais novo diretor da empresa de consultoria americana Alvarez &#38,
Marsal (A&#38,M), o ex-ministro Sérgio Moro vai atuar na área de “disputas e 
negócios” da consultoria que tem na carteira de clientes empresas que foram 
devastadas pela operação Lava Jato, capitaneada à época pelo juiz Sergio Moro e 
promotores de Curitiba. A empregadora de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/consultoria-de-moro-tem-contrato-de-r-
15-milhoes-com-a-oas-dona-do-triplex-do-guaruja/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-02 03:00:00
Título: A esquerda perdeu, mas não foi derrotada. 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-a-esquerda-perdeu-mas-nao-foi-
derrotada-entrevista-especial-com-valerio-arcary
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-03 06:00:44
Título: Arthur Lira a um passo de se firmar candidato do PP a presidente da 
Câmara
Descrição: Um jantar da bancada do PP na noite de terça-feira, em um restaurante
em Brasília, tornou praticamente irreversível a candidatura de Arthur Lira à 
Presidência da Câmara.Quase 40 parlamentares presentes levaram apoio a ele, além
do presidente do partido, Ciro Nogueira.Leia: 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/arthur-lira-um-passo-de-se-firmar-
candidato-do-pp-presidente-da-camara-24778090
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-03 08:06:01
Título: A norma do Parlamento Europeu que pode aumentar a pressão contra o 
desmatamento no Brasil
Descrição: Comissão Europeia iniciará discussão 2021, depois de resolução 
aprovada no Parlamento Europeu. A BBC News Brasil entrevistou a eurodeputada que
é autora da proposta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55168713
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-02 21:36:49
Título: Por que a vacina da Pfizer/BioNTech pode nunca chegar aos brasileiros?
Descrição: Imunizante contra a covid-19 aprovado hoje no Reino Unido enfrenta 
uma série de barreiras para sua adoção pelo Ministério da Saúde. Entenda os 
argumentos de todos os interessados nesta questão.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55167652
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-03 01:12:55
Título: Anvisa abre a porta para o uso emergencial no Brasil de vacinas contra 
covid-19 ainda em testes 
Descrição: Autorização temporária será “restrita a público previamente 
definido”. Nenhum pedido foi feito ainda pelas fabricantes, que não poderão 
comercializá-las. Pazuello diz que fármacos de Oxford chegam ao país em janeiro
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-02/anvisa-abre-a-porta-para-o-uso-
emergencial-no-brasil-de-vacinas-contra-covid-19-ainda-em-testes.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-03 00:46:49
Título: A inteligência artificial arrasa em um dos problemas mais importantes da
biologia
Descrição: Filial do Google consegue um avanço sem precedentes na predição da 
forma da proteína
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-12-03/a-inteligencia-artificial-
arrasa-em-um-dos-problemas-mais-importantes-da-biologia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-02 00:00:00
Título: Aliados e adversários veem candidatura de Moro em 2022 mais distante
Descrição: A ida do ex-ministro Sergio Moro à iniciativa privada foi recebida 
com surpresa por entusiastas de sua eventual candidatura à Presidência, vista 
agora como uma possibilidade mais remota por políticos com quem ele vinha 
conversando.Leia mais (12/02/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/aliados-e-adversarios-veem-candidatura-de-moro-em-2022-mais-
distante.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-02 00:00:00
Título: Bolsonaro ainda não conseguiu dimensionar buraco da economia em 2021
Descrição: Jair Bolsonaro ainda não conseguiu dimensionar o choque que a 
economia do país deve sofrer na virada do ano. O governo já sabe que o fim do 
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pagamento do auxílio emergencial será um problema, mas não tem ideia do que 
fazer com os milhões de brasileiros que ficarão com pouco ou nenhum 
dinheiro.Leia mais (12/02/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/12/bolsonaro-ainda-nao-conseguiu-dimensionar-
buraco-da-economia-em-2021.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-02 00:00:00
Título: Comandante do Exército tem exame positivo para coronavírus
Descrição: O Comandante do Exército, general Edson Pujol, 65, recebeu exame 
positivo para coronavírus.Leia mais (12/02/2020 - 21h13)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/comandante-do-exercito-tem-exame-positivo-para-
coronavirus.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-02 00:00:00
Título: Twitter passa a mirar linguagem racista e xenofóbica em sua política 
contra propagação de ódio
Descrição: O Twitter decidiu incluir em sua política contra propagação de ódio a
linguagem que desumaniza pessoas com base em raça, etnia ou nacionalidade. A 
plataforma anuncia globalmente a medida nesta quarta-feira (2).Leia mais 
(12/02/2020 - 15h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/twitter-passa-a-mirar-linguagem-racista-e-
xenofobica-em-sua-politica-contra-propagacao-de-odio.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 00:02:00
Título: Frente parlamentar vai debater nesta quinta-feira condições de trabalho 
no serviço público
Descrição: Serão analisados os possíveis impactos da reforma administrativa para
o funcionalismo e a população
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712411-frente-parlamentar-vai-debater-
nesta-quinta-feira-condicoes-de-trabalho-no-servico-publico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-02 22:57:00
Título: Câmara pode votar MP do programa Casa Verde e Amarela nesta quinta-feira
Descrição: A medida provisória é o único item da pauta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712398-camara-pode-votar-mp-do-programa-
casa-verde-e-amarela-nesta-quinta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-02 22:47:00
Título: Câmara promove debate sobre a violência política contra as mulheres
Descrição: Evento faz parte de estratégia de mobilização nacional de prevenção à
violência em contextos eleitorais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712386-camara-promove-debate-sobre-a-
violencia-politica-contra-as-mulheres/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-02 20:40:00
Título: Deputados não chegam a acordo sobre projeto da navegação e encerram 
votações desta quarta
Descrição: O projeto conhecido como \BR do Mar\ libera progressivamente o uso de
navios estrangeiros na navegação de cabotagem
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712342-deputados-nao-chegam-a-acordo-
sobre-projeto-da-navegacao-e-encerram-votacoes-desta-quarta/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-02 20:21:00
Título: Câmara aprova MP que destina R$ 2 bi para vacina de Oxford contra a 
Covid-19
Descrição: A medida seguirá para votação no Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712323-camara-aprova-mp-que-destina-r-2-
bi-para-vacina-de-oxford-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-02 20:14:00
Título: Fiocruz precisa de mais recursos para produzir vacina contra coronavírus
Descrição: Imunizador está sendo desenvolvido em conjunto com a Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, e a farmacêutica AstraZeneca
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712269-fiocruz-precisa-de-mais-recursos-
para-produzir-vacina-contra-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 3 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (3), na qual o Senado vota a MP sobre a vacina de Oxford, Etiópia 
garante acesso da ONU à região de Tigré e repercute a fala de Trump sobre 
campanha presidencial em 2024.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020120316550047-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-3-de-dezembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 22:24:20
Título: Fiocruz alerta: sistema de saúde pública do Rio pode ter novo colapso
Descrição: A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) afirmou nesta quarta-feira (2) que 
o município do Rio de Janeiro está com um quadro de alto número de mortes em 
domicílios e excesso de óbitos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120216548952-fiocruz-alerta-sistema-
de-saude-publica-do-rio-pode-ter-novo-colapso/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 17:39:11
Título: Guedes lista venda de 9 estatais em 2021, incluindo Correios e 
Eletrobras, diz jornal
Descrição: O Ministério da Economia anunciou uma longa lista de privatizações 
que pretende executar em 2021, incluindo empresas estatais como os Correios e a 
Eletrobras - cuja venda vem sofrendo resistência no Congresso Nacional e na 
sociedade civil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120216548234-guedes-preve-venda-de-9-
estatais-em-2021-incluindo-correios-e-eletrobras-diz-jornal/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 15:36:41
Título: O setor de turismo no Brasil está preparado para 2ª onda da pandemia?
Descrição: O turismo tenta se recuperar dos efeitos da pandemia e vê com temor a
possibilidade de uma nova onda no Brasil. A Sputnik conversou com a ABIH e com o
secretário de Turismo de Brotas (SP), que conseguiu crescer em plena pandemia, 
para saber qual será o futuro do setor.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120216547958-o-setor-de-turismo-no-
brasil-esta-preparado-para-2-onda-da-pandemia-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 14:54:21
Título: Mais de 100 mil russos já foram vacinados com a Sputnik V, diz 
Ministério da Saúde da Rússia
Descrição: O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, declarou nesta 
quarta-feira (2) que mais de 100 mil russos já foram vacinados com a vacina 
Sputnik V.
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Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020120216547933-mais-de-100-mil-russos-
ja-foram-vacinados-com-a-sputnik-v-diz-ministerio-da-saude-da-russia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 12:51:39
Título: Rússia será capaz de produzir 60 milhões de doses da vacina Sputnik V 
por mês
Descrição: O diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na 
sigla em russo), Kirill Dmitriev, informou nesta quarta-feira (2) que a Rússia 
será capaz de produzir mais de 60 milhões de doses da vacina Sputnik V por mês a
partir de março.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020120216547039-russia-sera-capaz-de-
produzir-60-milhoes-de-doses-da-vacina-sputnik-v-por-mes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 11:30:59
Título: Joe Biden pretende retornar ao acordo nuclear com Irã
Descrição: Joe Biden confirmou sua vontade de fazer os EUA retornarem ao Plano 
de Ação Conjunto Global sobre o programa nuclear do Irã e de conduzir mais 
negociações com Teerã sobre esta questão.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120216546560-joe-biden-pretende-
retornar-ao-acordo-nuclear-com-ira/
 
Fonte: Xinhua                                                                   
Título: Funcionária do Fed dos EUA diz que apoio fiscal adicional é necessário 
para evitar marcas e falências no mercado de trabalho                           
Descricao: ....                                                                 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139560620.htm

Fonte: Xinhua                                                                   
Título: Chefe da ONU reitera solução de dois Estados para conflito israelo-
palestino 
Descricao: ....                                                                 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139560559.htm

Fonte: Xinhua
Título: China pronta para compartilhar oportunidades de desenvolvimento com 
Rússia, diz premiê chinês 
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/03/c_139560272.htm
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