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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 19:57:35
Título: Registro de infectados no Brasil supera 50 mil em 24 horas pela segunda 
vez na semana
Descrição: Planeta chega a 1,5 milhões de mortos e ONU alerta pata aumento da 
extrema pobreza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/registro-de-infectados-no-
brasil-supera-50-mil-em-24-horas-pela-segunda-vez-na-semana

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 22:02:23
Título: Covid-19: a campanha de vacinação para todos no Brasil é urgente, por 
Alexandre Padilha
Descrição: O anúncio do governo federal sobre o plano de vacinação não deixa 
claro quais são as fases e metas para os brasileiros. Dessa forma, só metade da 
população será vacinada e abre-se mão de incorporar várias vacinas que estão em 
desenvolvimento. Uma postura absurda.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/covid-19-a-campanha-de-vacinacao-para-
todos-no-brasil-e-urgente-por-alexandre-padilha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 17:19:57
Título: A Venezuela ganha simplesmente por realizar a eleição, por Vijay Prashad
e Carlos Ron
Descrição: As eleições legislativas são um passo importante na recuperação 
democrática das instituições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/a-venezuela-ganha-simplesmente-
por-realizar-a-eleicao-por-vijay-prashad-e-carlos-ron

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-04 03:00:00
Título: Crentes ou não, políticos conservadores se apropriam da religião para 
avançar. Entrevista especial com Ana Carolina Evangelista
Descrição: Quando se fala em avanço da bancada evangélica nas instância [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605266-crentes-ou-nao-politicos-conservadores-
se-apropriam-da-religiao-para-avancar-entrevista-especial-com-ana-carolina-
evangelista

Fonte: ALBA – Notícias
Título: O avanço dos Neopentecostais na América Latina
Descrição: Artigo que traz a vinculação e cifras de muitos países
Url : https://utopix.cc/pix/la-biblia-y-la-espada/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 17:02:49
Título: PIB do Brasil acumula média negativa de -5,0% no ano de 2020 enquanto 
mídia frauda números
Descrição: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou 
nesta quinta-feira (3) o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 
acumulado no ano. Segundo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pib-do-brasil-acumula-media-
negativa-de-50-no-ano-de-2020-mas-midia-frauda-numeros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 14:55:45
Título: PIB cai 3,9% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2019
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Descrição: Em relação ao segundo trimestre, no ápice do isolamento social, 
crescimento foi de 7,7%. No acumulado do ano até o terceiro trimestre de 2020, o
PIB caiu 5,0% em relação a igual período de 2019
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pib-cai-39-no-terceiro-
trimestre-em-relacao-ao-mesmo-periodo-em-2019/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 23:17:47
Título: Metas para mineração foram definidas pelo próprio mercado, diz site
Descrição: Documentos revelam que, na prática, Programa Mineração e 
Desenvolvimento (PMD) foi ditado por associações representativas do setor 
mineral
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/metas-para-mineracao-foram-definidas-pelo-
proprio-mercado-diz-site/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 03:02:14
Título: MST fará reunião com a CIDH para discutir reforma agrária no Brasil
Descrição: Representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada
à OEA, receberá denúncias de violações ocorridas no país e solicitará a 
intervenção do organismo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mst-fara-reuniao-com-a-cidh-para-
discutir-reforma-agraria-no-brasil/

Fonte: Xinhua
Título: Chefe da ONU pede que pessoas façam as pazes com a natureza
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/04/c_139563109.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 17:41:40
Título: Entrevista: com liberação recorde, governo fomenta violações com uso de 
agrotóxicos 
Descrição: Naiara Bittencourt, assessora jurídica da Terra de Direitos, analisa 
o cenário cada vez pior dos defensivos agrícolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/entrevista-com-liberacao-
recorde-governo-fomenta-violacoes-com-uso-de-agrotoxicos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 16:51:12
Título: “Eu odeio Jones Manoel”: dirigentes do PDT de SP organizaram por 
Facebook invasão à sede do PCB
Descrição: A sugestão de invasão foi feita por Igor Wefer ao que Gabriel 
Cassiano respondeu: “Eu topo. Não tenho nada a perder na vida. Eu odeio o Jones 
Manoel. Então eu topo”. Veja os prints aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eu-odeio-jones-manoel-dirigentes-do-
pdt-de-sp-organizaram-por-facebook-invasao-a-sede-do-pcb/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 02:41:35
Título: Temendo apagão, Bolsonaro pede que pessoas apaguem a luz e tomem banho 
tcheco
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro teme um apagão nacional na mesma 
proporção que atingiu o Amapá, de 20 dias, em novembro, causando protestos 
diários naquele estado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/temendo-apagao-bolsonaro-pede-que-
pessoas-apaguem-a-luz-e-tomem-banho-tcheco/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 21:03:11
Título: O apagão na política energética no Brasil
Descrição: Uma análise do contexto do setor de energia no Brasil e no mundo e 
chama a atenção para a extrema gravidade desse contexto e da completa ausência 
de política energética no País.
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Url :https://jornalggn.com.br/energia/o-apagao-na-politica-energetica-no-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 09:41:39
Título: Gás de cozinha fica mais caro hoje e acumula alta de 21,9% no ano
Descrição: O preço do gás de botijão usado para cozinhar vai ficar mais caro 
outra vez. A Petrobras anunciou que vai aumentar em 5% em média 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gas-de-cozinha-fica-mais-caro-hoje-
e-acumula-alta-de-219-no-ano/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 10:00:19
Título: As falácias sobre o tamanho do estado brasileiro, por Luis Nassif
Descrição: Um dos maiores paradoxos, desses tempos de terraplanismo, são os 
bordões sobre o tamanho do Estado brasileiro. Hoje em dia, sempre que se 
menciona o Estado brasileiro, todo jornalista é induzido a colocar os adjetivos 
“inchado, “ineficiente”. Mesmo que, no momento seguinte, saúde a extraordinária 
relevância do SUS (Sistema Único de Saúde), que convive há [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/as-falacias-sobre-o-tamanho-do-
estado-brasileiro-por-luis-nassif/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 21:27:20
Título: Toffoli manda PF ouvir ministro da Educação sobre fala contra 
homossexuais
Descrição: Objetivo da diligência é averiguar fatos que possam fundamentar 
eventual ação penal contra Milton Ribeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/toffoli-manda-pf-ouvir-ministro-
da-educacao-sobre-fala-contra-homossexuais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 17:09:51
Título: Governo de MG não sabe explicar por que quer privatizar estatal de água 
e saneamento
Descrição: Governo Zema participou de audiência e não apresentou motivos para 
vender a Copasa, cujo patrimônio cresceu 8,1% em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/governo-de-mg-nao-sabe-explicar-
por-que-quer-privatizar-estatal-de-agua-e-saneamento
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 16:14:14
Título: Capitão da PRE defende agressão a indígenas: \Deixar o lombo mais mole 
que a barriga\
Descrição: Frase foi dita em grupo de jornalistas e policiais do Paraná, 
policial civil apoia a violência: “Senta o dedo PRF”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/capitao-da-pre-defende-agressao-
a-indigenas-deixar-o-lombo-mais-mole-que-a-barriga

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 17:44:54
Título: Mãe denuncia racismo contra filho negro em loja da C&A em shopping de 
Maceió
Descrição: Caso ocorreu no Parque Shopping e foi levado pela mulher à Comissão 
de Direitos Humanos da OAB de Alagoas após ela não ter resposta de Boletim de 
Ocorrência registrado na Polícia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mae-denuncia-racismo-contra-filho-
negro-em-loja-da-ca-em-shopping-de-maceio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 18:28:53
Título: Exclusivo: Ruralista com multa recorde por desmatamento perde ação de 
danos morais contra Globo
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Descrição: Antonio José Junqueira Vilela Filho queria R$ 200 mil de “reparação” 
devido a reportagem do Jornal Nacional, mas Justiça entendeu que não houve dano 
e o condenou a pagar custas do processo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-ruralista-com-multa-recorde-
por-desmatamento-perde-acao-de-danos-morais-contra-globo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 15:15:52
Título: Petrobras divulga propaganda em defesa da privatização de refinarias, 
entenda o risco
Descrição: Na plataforma Youtube, mais de 40 mil espectadores sinalizaram que 
não gostaram do vídeo, lançado no dia 27
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/petrobras-divulga-propaganda-em-
defesa-da-privatizacao-de-refinarias-entenda-o-risco

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 20:21:47
Título: Líder do Centrão apoiado por Bolsonaro recebeu 1 milhão em esquema de 
rachadinha, segundo MPF
Descrição: O esquema na Assembleia Legislativa de Alagoas, que envolveu pelo 
menos 12 deputados estaduais, ocorreu, em parte, quando Lira ocupava o cargo de 
primeiro-secretário do órgão, entre 2003 a 2006
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/lider-do-centrao-apoiado-por-bolsonaro-
recebeu-1-milhao-em-esquema-de-rachadinha-segundo-mpf/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 14:59:17
Título: Covas dificulta acesso da população trans ao tratamento de hormonização 
em São Paulo
Descrição: Prefeitura entrega gestão de UBS responsável por hormonização para 
organização acusada de corrupção no RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/covas-dificulta-acesso-da-
populacao-trans-ao-tratamento-de-hormonizacao-em-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 13:46:26
Título: Opinião | Estados Unidos x Irã: impérios não esquecem
Descrição: O cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh foi morto por atiradores em 
Teerã, crime teria sido cometido a mando de Israel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/opiniao-estados-unidos-x-ira-
imperios-nao-esquecem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 12:41:53
Título: Procurador-geral de SP recua e diz que não pedirá que promotores furem 
fila da vacina
Descrição: Mário Luiz Sarrubbo diz que prometeu levar pedido ao governador \por 
razões políticas\, mas que nunca cogitou fazê-lo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/procurador-geral-de-sp-recua-e-
diz-que-nao-pedira-que-promotores-furem-fila-da-vacina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 12:39:27
Título: Morre militante sindical Dráuzio Rodrigues de Macêdo, por covid-19 em 
João Pessoa
Descrição: Dráuzio faleceu na noite desta quarta-feira (2), no hospital 
Metropolitano Dom José Maria Pires, aos 53 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/morre-militante-sindical-
drauzio-rodrigues-de-macedo-por-covid-19-em-joao-pessoa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 09:55:58
Título: Vacina: lote com 600 litros de insumos para produção da CoronaVac chega 
a SP
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Descrição: Matéria-prima pode produzir 1 milhão de doses da vacina chinesa que 
aguarda aprovação da Anvisa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/vacina-lote-com-600-litros-de-
insumos-para-producao-da-coronavac-chega-a-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 09:46:09
Título: Damurida, cariru, caxiri, gerimu e tucupi, conheça a original culinária 
de Roraima
Descrição: Tradições culinárias de Roraima carregam origem indígena para nutrir 
o corpo e a alma
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/damurida-cariru-caxiri-gerimu-e-
tucupi-conheca-a-original-culinaria-de-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 08:32:56
Título: Bhopal 84 | BdF estreia filme sobre maior crime industrial da história, 
assista agora
Descrição: Vídeo está disponível no canal do Brasil de Fato no Youtube e estreia
na TVT às 20h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/estreia-nesta-5-documentario-
bhopal-84-que-relembra-crime-socioambiental-na-india
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-03 08:00:25
Título: Órgãos públicos agem contra Constituição e ignoram casais homoafetivos 
em cadastros
Descrição: Famílias de duas mães ou dois pais ficam de fora de sistemas públicos
e não podem acessar dados dos próprios filhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/03/orgaos-publicos-agem-contra-
constituicao-e-ignoram-casais-homoafetivos-em-cadastros
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 23:54:38
Título: Senado aprova projeto proibindo fura-fila na vacinação contra a covid-19
Descrição: O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (3) o projeto de lei 
que determina que o Sistema Único de Saúde (SUS) seja priorizado na aquisição 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/senado-aprova-projeto-proibindo-
fura-fila-na-vacinacao-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 20:42:55
Título: Bibo Nunes chama deputadas da oposição de “histéricas” e causa revolta 
no plenário da Câmara
Descrição: Integrantes da bancada feminina anunciaram nesta quinta-feira (3), no
plenário da Câmara, que vão entrar com representação no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar contra o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bibo-nunes-chama-deputadas-da-
oposicao-de-histericas-e-causa-revolta-no-plenario-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 20:12:12
Título: Bolsonaro convida Múcio, do TCU, para o governo: “Eu sou apaixonado por 
você”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convidou hoje (3) o 
presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro José Múcio Monteiro 
Filho, para fazer 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-convida-mucio-do-tcu-
para-o-governo-eu-sou-apaixonado-por-voce/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 19:14:31
Título: Obama, Bush e Clinton querem se vacinar em público enquanto Bolsonaro 
não quer obrigatoriedade da vacina
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Descrição: Os ex-presidentes americanos Barack Obama, George W. Bush e Bill 
Clinton se ofereceram para encabeçar campanha de vacinação contra a Covid-19, 
assim que um imunizante 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/obama-bush-e-clinton-querem-se-
vacinar-em-publico-enquanto-bolsonaro-nao-quer-obrigatoriedade-da-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 18:06:45
Título: Guerra das vacinas chega ao Supremo Tribunal Federal, Lewandowski define
julgamento da obrigatoriedade da vacinação
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
pautou para julgamento em sessão virtual do Plenário as duas ações diretas de 
inconstitucionalidade que tratam 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/guerra-das-vacinas-chega-ao-
supremo-tribunal-federal-lewandowski-define-julgamento-da-obrigatoriedade-da-
vacinacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 17:37:06
Título: STF adia julgamento da inconstitucionalidade do trabalho intermitente, 
após pedido de vista de Rosa Weber
Descrição: Ministra Rosa Weber pediu vista e STF adia julgamento sobre contrato 
de trabalho intermitente Com o placar de 2 votos a 1 pela validade das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ao-vivo-supremo-julga-
inconstitucionalidade-do-trabalho-intermitente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 15:41:43
Título: “Se tiver efeito colateral não vão cobrar de mim”, diz Bolsonaro sobre 
vacina contra a Covid-19
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na noite desta 
quarta-feira (2) que não será responsável pelos eventuais efeitos colaterais 
causados pelas vacinas contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/se-tiver-efeito-colateral-nao-vao-
cobrar-de-mim-diz-bolsonaro-sobre-vacina-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 13:03:17
Título: PT quer vacinar todos os brasileiros contra a Covid-19
Descrição: A bancada do PT no Senado quer universalizar a vacina contra o 
Coronavírus, causador da Covid-19. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho 
(SE), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-quer-vacinar-todos-os-
brasileiros-contra-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 12:43:54
Título: Butantan recebe 1 milhão de doses da vacina chinesa CoronaVac
Descrição: Reuters  O Instituto Butantan recebeu na madrugada desta quinta-feira
600 litros, ou o equivalente a 1 milhão de doses da CoronaVac, potencial vacina 
contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/butantan-recebe-1-milhao-de-doses-
da-vacina-chinesa-coronavac/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 12:35:43
Título: Livro que aponta parcialidade de Moro na Lava Jato será distribuído para
juízes
Descrição: Responsável pelo “Livro das Suspeições”, que aponta parcialidade de 
Sergio Moro na Lava Jato, o grupo Prerrogativas vai distribuir mil cópias 
impressas a universidades, bibliotecas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/livro-que-aponta-parcialidade-de-
moro-na-lava-jato-sera-distribuido-para-juizes/
 

https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/livro-que-aponta-parcialidade-de-moro-na-lava-jato-sera-distribuido-para-juizes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/livro-que-aponta-parcialidade-de-moro-na-lava-jato-sera-distribuido-para-juizes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/butantan-recebe-1-milhao-de-doses-da-vacina-chinesa-coronavac/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/butantan-recebe-1-milhao-de-doses-da-vacina-chinesa-coronavac/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-quer-vacinar-todos-os-brasileiros-contra-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-quer-vacinar-todos-os-brasileiros-contra-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/se-tiver-efeito-colateral-nao-vao-cobrar-de-mim-diz-bolsonaro-sobre-vacina-contra-a-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/se-tiver-efeito-colateral-nao-vao-cobrar-de-mim-diz-bolsonaro-sobre-vacina-contra-a-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ao-vivo-supremo-julga-inconstitucionalidade-do-trabalho-intermitente/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ao-vivo-supremo-julga-inconstitucionalidade-do-trabalho-intermitente/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/guerra-das-vacinas-chega-ao-supremo-tribunal-federal-lewandowski-define-julgamento-da-obrigatoriedade-da-vacinacao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/guerra-das-vacinas-chega-ao-supremo-tribunal-federal-lewandowski-define-julgamento-da-obrigatoriedade-da-vacinacao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/guerra-das-vacinas-chega-ao-supremo-tribunal-federal-lewandowski-define-julgamento-da-obrigatoriedade-da-vacinacao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/obama-bush-e-clinton-querem-se-vacinar-em-publico-enquanto-bolsonaro-nao-quer-obrigatoriedade-da-vacina/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/obama-bush-e-clinton-querem-se-vacinar-em-publico-enquanto-bolsonaro-nao-quer-obrigatoriedade-da-vacina/


Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-03 10:50:26
Título: Moro se despede do Brasil e da candidatura em 2022
Descrição: O ex-ministro Sergio Moro se prepara para despedir do Brasil em breve
e da candidatura à Presidência da República em 2022. Ele preferiu um milionário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/moro-se-despede-do-brasil-e-da-
candidatura-em-2022/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 09:00:28
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Biden diz que vai pedir aos americanos que usem máscaras 
e pediu a Fauci para ingressar no governo 116K CNN.com  Canal RS Newsom Emite 
Bloqueio de Coronavírus Mais Forte da Califórnia 88 NYT&gt, Página inicial do 
NYTi &#8216,Ponto de ruptura&#8217,: hospitais navajo alertam sobre escassez de 
camas, enfermeiras e suprimentos de oxigênio 82 Política  Notícias [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-204/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 22:37:49
Título: Novos Valores e Futuros Horizontes, por Sergio Xavier Ferolla
Descrição: Aos fatores, até então adversos à pretensa globalização, somou-se a 
grave crise desencadeada pela pandemia da Covid 19, no final de 2019.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/novos-valores-e-futuros-horizontes-por-
sergio-xavier-ferolla/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 21:50:46
Título: Giro Econômico GGN e o fechamento do mercado global
Descrição: Mercados financeiros na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos não 
apresentaram um direcionamento definido nesta quinta-feira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-e-o-fechamento-do-
mercado-global/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 21:04:12
Título: Onyx está na mira de Bolsonaro, que deve usar cargo para disputa na 
Câmara, diz colunista
Descrição: Jair Bolsonaro afirmou que daria \cartão-vermelho\ para quem falasse 
em Renda Brasil, em ameaça a Onyx Lorenzoni, que havia prometido publicamente o 
anúncio do programa para esse mês
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/onyx-esta-na-mira-de-bolsonaro-que-deve-
usar-cargo-para-disputa-na-camara-diz-colunista/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 19:02:28
Título: Preço global dos alimentos atinge seu maior valor em quase seis anos
Descrição: Levantamento elaborado por braço da ONU aponta média de 105 pontos no
mês de novembro, o mais elevado patamar desde julho de 2012
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/preco-global-dos-alimentos-atinge-seu-
maior-valor-em-quase-seis-anos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 17:42:43
Título: Butantan começará produzir Coronavac este fim semana e governo estima 
vacinar população já em janeiro
Descrição: \Nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em 
janeiro. Não vamos aguardar março e nem vamos enterrar mais brasileiros\, disse 
João Doria
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/butantan-comecara-produzir-coronavac-este-
fim-semana-e-governo-estima-vacinar-populacao-ja-em-janeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 17:23:11
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Título: Fórum Social Mundial Justiça e Democracia: outra Justiça é possível!
Descrição: As consequências do uso do Direito para fins políticos são 
absolutamente graves, comprometendo conquistas civilizatórias postas nas 
constituições democráticas
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/forum-social-mundial-justica-e-democracia-
outra-justica-e-possivel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-03 17:17:16
Título: ABJD pede investigação contra Sergio Moro no Ministério Público Federal 
e na OAB do Paraná
Descrição: ABJD pede que sejam apurados os valores e condições da contratação do
ex-juiz Sérgio Moro pela empresa de consultoria norte-americana Alvarez & Marsal
Url :https://jornalggn.com.br/justica/abjd-pede-investigacao-contra-sergio-moro-
no-ministerio-publico-federal-e-na-oab-do-parana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 09:24:42
Título: Juíza determina remoção urgente de filha adotiva de Flordelis para 
abrigo por maus tratos
Descrição: A filha adotiva é uma adolescente de 14 anos que teria se 
automutilado após uma briga com a deputada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juiza-determina-remocao-urgente-de-
filha-adotiva-de-flordelis-para-abrigo-por-maus-tratos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 23:43:44
Título: Venezuela pede à OMS para certificar descoberta de “cura do coronavírus”
feita pelo país
Descrição: Governo apresentou os estudos realizados com a molécula DR-10, que 
asseguram que pode curar casos de covid-19. Maduro propôs plano para produção em
massa do medicamento
Url :https://revistaforum.com.br/global/venezuela-pede-a-oms-para-certificar-
descoberta-de-cura-do-coronavirus-feita-pelo-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 22:40:19
Título: Genoino: “PT precisa voltar a ser o grande rebelde da política 
brasileira”
Descrição: Ex-presidente da sigla defende frente de esquerdas para 2022 e diz 
que partido sofreu massacre que nenhuma outra legenda enfrentou por ter 
distribuído renda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/genoino-pt-precisa-voltar-a-ser-o-
grande-rebelde-da-politica-brasileira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 22:07:11
Título: Caixa reabre Programa de Demissão Voluntária mesmo com déficit de quase 
20 mil servidores
Descrição: Entendimento da Federação Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal é de que baixa adesão ao recente PDV motivou banco 
público a reabri-lo. Medida pode afetar atendimento.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-reabre-programa-de-demissao-
voluntaria-mesmo-com-deficit-de-quase-20-mil-servidores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 21:01:53
Título: Prioridade do governo é tirar Maia da presidência da Câmara
Descrição: Favorito do governo ao cargo, Arthur Lira, é acusado de ter feito 
rachadinha quando era deputado estadual em Alagoas. Com Fernando Horta e Letícia
Sallorenzo
Url :https://revistaforum.com.br/videos/prioridade-do-governo-e-tirar-maia-da-
presidencia-da-camara/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 19:15:18
Título: PSOL busca suspender portaria que anula reajuste salarial de professor
Descrição: Com decreto legislativo, partido tenta revogar medida que também 
reduziu valor a ser repassado por aluno da rede pública
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/psol-busca-suspender-portaria-que-
anula-reajuste-salarial-de-professor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 18:46:13
Título: Família de Eduardo Moreira sofre assédio nas redes após sua entrada na 
lista de “detratores de Bolsonaro”
Descrição: O dossiê feito por agência que atende o governo divide 81 pessoas 
como “detratores”, “neutros informativos” e “favoráveis”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/familia-de-eduardo-moreira-sofre-
assedio-nas-redes-apos-sua-entrada-na-lista-de-detratores-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 18:08:31
Título: Eduardo Bolsonaro insinua que desempregados estão rejeitando trabalho 
para boicotar o pai
Descrição: \ Nunca quiseram trabalhar. Agora estão com a desculpinha de 'bozo'\,
esbravejou o filho de Bolsonaro no Twitter ao divulgar nova teoria conspiratória
contra o presidente. Desemprego afeta 13,8 milhões de brasileiros, segundo o 
IBGE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/eduardo-bolsonaro-insinua-
que-desempregados-estao-rejeitando-trabalho-para-boicotar-o-pai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 16:29:57
Título: Ex-chefe da Casa Civil de Cid Gomes é alvo de operação da PF
Descrição: Operação investiga suposto conluio, entre 2008 e 2014, período do 
governo de Cid Gomes, entre agentes públicos estaduais, ex-gestores de 
instituições financeiras e empresários
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-chefe-da-casa-civil-de-cid-gomes-e-
alvo-de-operacao-da-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 15:53:23
Título: Guedes se frustra com PIB e diz seguir diretrizes do FMI ao cortar 
auxílio emergencial
Descrição: “FMI está sugerindo o que nós estamos fazendo … que a retirada dos 
estímulos fosse gradual\, disse Guedes após lamentar que o PIB \veio um 
pouquinho abaixo do esperado\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-se-frustra-com-pib-e-
diz-estar-seguindo-diretrizes-do-fmi-ao-cortar-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-03 11:27:39
Título: Por uma frente progressista em 2022: Entrevista com Flávio Dino, 
governador do Maranhão
Descrição: Na pauta, uma análise da eleição municipal e a construção de uma 
frente progressista para a disputa presidencial em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/videos/por-uma-frente-progressista-em-2022-
entrevista-com-flavio-dino-governador-do-maranhao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-03 21:10:20
Título: Os erros e acertos dos caça-covid no Uruguai e da ‘quareterna’ argentina
Descrição: Nove meses após o primeiro caso de coronavírus na América Latina, a 
covid-19 explode na Argentina, país que teve uma das quarentenas mais longas do 
mundo.The post Os erros e acertos dos caça-covid no Uruguai e da ‘quareterna’ 
argentina appeared first on The Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2020/12/03/erros-acertos-combate-covid-uruguai-
argentina/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-03 03:00:00
Título: \É preciso olhar a democracia como processo e como meta, ao invés de 
considerar a democracia liberal um sistema justo e acabado\. Entrevista especial
com Roberto Andrés
Descrição: A eleição de vereadores que integram movimentos coleti [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605217-e-preciso-olhar-a-democracia-como-
processo-e-como-meta-ao-inves-de-considerar-a-democracia-liberal-um-sistema-
justo-e-acabado-entrevista-especial-com-roberto-andres
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-04 06:15:49
Título: Joaquim Barbosa não desistiu de concorrer ao Planalto
Descrição: Joaquim Barbosa não descartou concorrer a presidente em 2022. O ex-
ministro do STF reuniu-se dias após o segundo turno com o PSB, partido em que 
esteve mais perto de ingressar no passado. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/joaquim-barbosa-nao-desistiu-de-
concorrer-ao-planalto-24780247
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-04 04:30:47
Título: Eleições 2020: Metade dos prefeitos eleitos teve doação de empresários
Descrição: RIO - Levantamento feito pelo GLOBO com base em dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e da Receita Federal mostra que metade dos prefeitos 
eleitos nas 94 cidades do país com mais de 200 mil eleitores receberam doações 
de sócios de empresas como pessoas físicas. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020-metade-dos-prefeitos-eleitos-
teve-doacao-de-empresarios-24780226
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-03 20:27:51
Título: EUA registram a cifra mais alta de mortes por coronavírus em 24 horas
Descrição: Autoridades sanitárias consideram que os próximos três meses serão “o
momento mais difícil da história da saúde pública da nação”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-03/eua-registram-a-cifra-
mais-alta-de-mortes-por-coronavirus-em-24-horas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-03 23:31:38
Título: Na briga entre Eduardo Bolsonaro e a China, Planalto deveria temer 
destino da Austrália
Descrição: Presidente vê o Brasil como intocável, mas deveria olhar com atenção 
para as reprimendas comerciais que Pequim impôs ao gigante da Oceania
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-03/na-briga-entre-eduardo-
bolsonaro-e-a-china-planalto-deveria-temer-destino-da-australia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-03 13:39:03
Título: Documentário sobre Babenco é carta de amor visual ao artista que levou o
cinema brasileiro ao mundo
Descrição: ‘Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou’, sobre 
cineasta argentino radicado no Brasil e dirigido por Bárbara Paz, é o primeiro 
documentário escolhido pela Academia Brasileira para tentar uma vaga no Oscar
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-12-02/documentario-sobre-hector-
babenco-e-carta-de-amor-visual-ao-artista-que-levou-o-cinema-do-brasileiro-ao-
mundo.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-03 00:00:00
Título: O juiz Moro já teria mandado prender o empresário Moro
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Descrição: Segundo os critérios com que o então juiz Sergio Moro conduziu a Lava
Jato -e ele a conduziu, não é mesmo?-, o agora \sócio-diretor\ da Alvarez &amp, 
Marsal estaria em prisão preventiva, que seria decretada no mesmo dia em que se 
efetuaria um espalhafatoso mandado de busca e apreensão em seus endereços, 
devidamente acompanhado por ao menos uma equipe de televisão, previamente 
avisada. Tudo combinado com os parças do MPF.Leia mais (12/03/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2020/12/o-juiz-moro-ja-teria-mandado-prender-o-
empresario-moro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-03 00:00:00
Título: OEA faz audiência com MST sobre paralisação da reforma agrária no país
Descrição: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) realizará uma audiência com o MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) na próxima quarta (9) para discutir a 
paralisação da reforma agrária no país.Leia mais (12/03/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/oea-faz-audiencia-com-mst-sobre-paralisacao-
da-reforma-agraria-no-pais.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 01:00:00
Título: Projeção no prédio do Congresso Nacional chama atenção para garimpo em 
terra Yanomami
Descrição: Petição pede a retirada de mais de 20 mil garimpeiros ilegais da 
Terra Indígena
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712120-projecao-no-predio-do-congresso-
nacional-chama-atencao-para-garimpo-em-terra-yanomami/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 23:05:00
Título: Câmara aprova MP que cria o programa Casa Verde e Amarela
Descrição: Entre as novidades estão o financiamento da regularização fundiária 
urbana e de reformas em imóveis
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712782-camara-aprova-mp-que-cria-o-
programa-casa-verde-e-amarela/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 23:02:00
Título: Atingidos pela barragem de Brumadinho cobram transparência no acordo 
entre a Vale e o governo do estado
Descrição: Relator da comissão informa que pediu ao Tribunal de Justiça de Minas
o envio dos documentos referentes ao processo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712780-atingidos-pela-barragem-de-
brumadinho-cobram-transparencia-no-acordo-entre-a-vale-e-o-governo-do-estado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 22:04:00
Título: MP que destina R$ 2 bi para vacina de Oxford é aprovada no Senado e será
promulgada nesta quinta
Descrição: O texto já havia sido votado pela Câmara dos Deputados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712749-mp-que-destina-r-2-bi-para-
vacina-de-oxford-e-aprovada-no-senado-e-sera-promulgada-nesta-quinta/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 21:31:00
Título: Deputadas avaliam que violência política de gênero prejudica desempenho 
eleitoral das mulheres
Descrição: Em seminário, parlamentares defendem políticas afirmativas e condenam
ataques on-line
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712721-deputadas-avaliam-que-violencia-
politica-de-genero-prejudica-desempenho-eleitoral-das-mulheres/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 21:24:00
Título: Secretaria da Mulher entrega prêmio do concurso sobre a Lei Maria da 
Penha
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712684-secretaria-da-mulher-entrega-
premio-do-concurso-sobre-a-lei-maria-da-penha/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 20:04:00
Título: Queda de cobertura vacinal preocupa frente parlamentar, que teme volta 
de doenças controladas
Descrição: Representante do Programa Nacional de Imunizações informou que neste 
ano a procura por vacinas foi 70% da média dos anos anteriores
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712670-queda-de-cobertura-vacinal-
preocupa-frente-parlamentar-que-teme-volta-de-doencas-controladas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-03 19:49:00
Título: Primeira-secretária diz que bancada feminina não aceita apelidos 
pejorativos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712678-primeira-secretaria-diz-que-
bancada-feminina-nao-aceita-apelidos-pejorativos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 06:00:08
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 4 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (4), marcada pelo aumento do número de casos de COVID-19 no Brasil, 
pelos protestos massivos de fazendeiros na Índia e pelo acordo da OPEP+ para 
aumentar a produção de petróleo em 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020120416556182-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-4-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 23:59:00
Título: 'Só você pode salvar a vida dele': Snowden pede que Trump perdoe Assange
Descrição: Acusado de violar a Lei de Espionagem dos EUA, Julian Assange 
enfrenta uma possível sentença de prisão de 175 anos, motivo pelo qual diversas 
personalidades, em defesa da liberdade de imprensa e de expressão, estão se 
mobilizando em apoio ao jornalista australiano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120316554939-so-voce-pode-salvar-a-
vida-dele-snowden-pede-que-trump-perdoe-assange/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 20:25:00
Título: Bolsonaro tem o direito de não depor sobre suposta interferência na PF, 
diz procurador-geral 
Descrição: Augusto Aras informou ao Supremo Tribunal Federal que não existe 
razão para se opor à decisão do presidente de ficar calado. Cabe agora ao 
ministro Moraes definir se atende à dispensa do depoimento.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120316554424-bolsonaro-tem-o-direito-
de-nao-depor-sobre-suposta-interferencia-na-pf-diz-procurador-geral-/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 19:14:18
Título: Projeto Veritas desafia CNN a ir à Justiça por causa de vazamento de 
gravações
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Descrição: O Projeto Veritas afirma estar pronto para lutar contra a CNN \até o 
fim\ nos tribunais, depois de esta ameaçar processar jornalistas independentes 
por postarem trechos de uma reunião da gigante da mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120316554120-projeto-veritas-
desafia-cnn-a-ir-a-justica-por-causa-de-vazamento-de-gravacoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 17:32:23
Título: Israel adverte que Irã pode atacar suas instalações no exterior
Descrição: Israel alertou que suas instalações no exterior podem ser alvos do 
Irã, que vem fazendo novas ameaças contra o país desde a morte de um proeminente
cientista nuclear iraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120316553762-israel-
adverte-que-ira-pode-atacar-suas-instalacoes-no-exterior/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 15:16:40
Título: Erdogan diz que pandemia da COVID-19 mostra necessidade de reforma da 
ONU
Descrição: Nesta quinta-feira (3), o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 
afirmou que a pandemia do novo coronavírus mostrou a necessidade de reformar o 
atual sistema da Organização das Nações Unidas (ONU).
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020120316553625-erdogan-diz-que-
pandemia-da-covid-19-mostra-necessidade-de-reforma-da-onu/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 15:10:35
Título: OPEP+ anuncia aumento da produção diária de barris a partir de janeiro
Descrição: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e as nações 
associadas lideradas pela Rússia chegaram a um acordo para elevar o fornecimento
em 500 mil barris por dia (bpd) a partir de janeiro.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120316553592-opep-anuncia-aumento-
da-producao-diaria-de-barris-a-partir-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 15:09:07
Título: Argentina deve iniciar vacinação com a Sputnik V até o fim do ano, diz 
Alberto Fernández
Descrição: O presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou nesta quinta-
feira (3) que vai assinar ainda esta semana um contrato com a Rússia para 
adquirir a vacina Sputnik V contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120316553574-argentina-deve-
iniciar-vacinacao-com-a-sputnik-v-ate-o-fim-do-ano-diz-alberto-fernandez/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 13:28:00
Título: Brasil: após resultado do PIB, governo fala em 'desarmar escudo de 
políticas sociais'
Descrição: Nesta quinta-feira (3), a Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Economia brasileiro afirmou que o resultado do PIB no terceiro 
trimestre indica que o \escudo de políticas sociais\ da pandemia deve ser \
desarmado\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120316553341-brasil-apos-resultado-
do-pib-governo-fala-em-desarmar-escudo-de-politicas-sociais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-03 12:03:06
Título: China ultrapassa EUA e torna-se principal parceira comercial da União 
Europeia
Descrição: Enquanto a economia norte-americana ainda não se recuperou dos 
impactos da pandemia, a China ultrapassou os EUA no terceiro trimestre deste 
ano, tornando-se a principal parceira comercial da União Europeia (UE).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120316552589-china-ultrapassa-eua-
e-torna-se-principal-parceira-comercial-da-uniao-europeia/
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Fonte: Xinhua
Título: China critica EUA por bloquear importações de algodão de Xinjiang
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/04/c_139562866.htm

Fonte: Xinhua
Título: Primeiro-ministro palestino pede medidas rígidas contra assentamentos 
israelenses
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/04/c_139563111.htm
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Título: Chefe da ONU pede que pessoas façam as pazes com a natureza
Descricao: .... 
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