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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-04 19:28:18
Título: Imagens de satélite apontam ligação entre frigoríficos e destruição na 
Amazônia
Descrição: Em meio a recordes de queimadas na Amazônia, as três maiores empresas
do setor de carne bovina do Brasil — JBS, Marfrig e Minerva — compraram gado de 
379 fazendas que desmataram ilegalmente na região amazônica.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55195430

Fonte: IHU Notícias
Título: A riqueza dos mais ricos cresce um trilhão durante o covid. O ranking 
dos patrimônios 
Descrição: A pandemia colocou de joelhos empresas e empobreceu trabalhadores, 
causando uma profunda crise econômica da qual será muito complicado sair. Mas 
teve quem conseguiu atravessar esses longos e difíceis meses com as carteiras 
mais cheias do que antes: o patrimônio total de 650 bilionários estadunidenses 
chegou a 4 trilhões de dólares, mais de um trilhão a mais do que em março de 
2020. Um crescimento de 34% em comparação com o início da emergência covid-19. 
No topo da lista estão Jeff Bezos, cuja riqueza aumenta em outros US $ 70 
bilhões; e Elon Musk, que também desbancou Bill Gates do segundo degrau do pódio
das pessoas mais ricas do mundo.                                            
Url :  www.ihu.unisinos.br/605278-a-riqueza-dos-mais-ricos-cresce-um-trilhao-
durante-a-covid-o-ranking-dos-patrimonios

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 22:00:49
Título: OMS: ricos não podem \pisotear\ os pobres na corrida por vacina para a 
covid
Descrição: Coronavírus já infectou mais de 65,6 milhões de pessoas em todo o 
planeta, óbitos superam 1,5 milhão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/oms-ricos-nao-podem-pisotear-os-
pobres-na-corrida-por-vacina-para-a-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 12:09:44
Título: Debate: tributar os super-ricos para investir na educação pública
Descrição: Live ocorre às 18h de segunda-feira e reúne especialistas em 
educação, economista e um auditor fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/debate-tributar-os-super-ricos-
para-investir-na-educacao-publica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-05 03:09:27
Título: Com aprovação do Senado, taxação sobre grandes fortunas se torna lei na 
Argentina
Descrição: Cobrança será realizada uma única vez a cidadãos com patrimônio 
superior a 2,5 milhões de dólares. Governo de Alberto Fernández pretende 
arrecadar até 3,7 bilhões de dólares com a medida
Url :https://revistaforum.com.br/global/com-aprovacao-do-senado-taxacao-sobre-
grandes-fortunas-se-torna-lei-na-argentina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 19:22:25
Título: Youtubers bolsonaristas ganham mais de R$ 100 mil por mês com 
informações privilegiadas do Planalto
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Descrição: Reportagem do Estadão teve acesso a inquérito do STF, que mostra elos
do gabinete do ódio com a Secom e como eles têm acesso a áreas às quais a 
imprensa não pode chegar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/youtubers-bolsonaristas-ganham-mais-
de-r-100-mil-por-mes-com-informacoes-privilegiadas-do-planalto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 21:54:04
Título: Youtuber bolsonarista revela acesso a bastidores no Planalto
Descrição: Em entrevista, dono do canal Foco do Brasil afirma que Alvorada é 
‘local de apoiadores’, em pouco mais de um ano, canal faturou R$ 1,76 milhão
Url :https://jornalggn.com.br/politica/youtuber-bolsonarista-revela-acesso-a-
bastidores-no-planalto/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-05 03:07:04
Título: Aumenta a dependência comercial do Brasil em relação à China
Descrição: No acumulado de 12 meses, a participação da China nas exportações 
brasileiras passou de 29,6% em janeiro para 33,88% em novembro. Houve um aumento
também nas importações brasileiras, passando de 20,6% para 22,22% no mesmo 
período.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/aumenta-a-dependencia-comercial-
do-brasil-em-relacao-a-china/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 11:26:36
Título: Acusados de assassinar liderança do MST são presos no Paraná
Descrição: Ênio Pasqualin foi sequestrado e morto no dia 24 de outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/presos-acusados-de-assassinar-
lideranca-do-mst-no-parana

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 21:05:59
Título: PSOL pede que PGR investigue filho 04 de Bolsonaro por tráfico de 
influência e lavagem de dinheiro
Descrição: O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) entrou com uma 
representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para solicitar uma 
investigação contra Jair Renan Bolsonaro, filho do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/psol-pede-que-pgr-investigue-filho-
04-de-bolsonaro-por-trafico-de-influencia-e-lavagem-de-dinheiro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 22:40:00
Título: Chanceler brasileiro cita teoria da conspiração envolvendo a COVID-19 
após falar na ONU
Descrição: Ernesto Araújo postou em rede social comentário sobre o \Grande 
Recomeço\, tese sem comprovação sobre a pandemia ser um complô de elites com o 
objetivo de dominar as massas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120416561314-chanceler-brasileiro-
cita-teoria-da-conspiracao-envolvendo-a-covid-19-apos-falar-na-onu/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-05 01:40:05
Título: Quatro ministros do STF ignoram Constituição e abrem caminho para 
permitir reeleger Maia e Alcolumbre no Congresso
Descrição: Julgamento virtual começou nesta sexta. Marco Aurélio Mello e Cármen 
Lúcia foram contrários à medida, e Kássio Nunes Marques defendeu a recondução 
apenas do presidente do Senado
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-04/stf-sinaliza-ignorar-a-
constituicao-e-pode-adotar-interpretacao-que-permita-reeleger-cupula-do-
congresso.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 20:22:45
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Título: Maia tem 4 votos do STF pela reeleição enquanto tem “zero” na Câmara
Descrição: Se o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar a tese da reeleição na 
Câmara e no Senado, os presidentes Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-
AP), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maia-tem-4-votos-do-stf-pela-
reeleicao-enquanto-tem-zero-na-camara/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 21:36:39
Título: Negação do racismo no Judiciário é \cinismo desesperado por 
privilégios\, diz jurista
Descrição: Seminário da ABJD discutiu a tradição autoritária da Justiça, o 
racismo institucional e a operação Lava Jato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/negacao-do-racismo-no-
judiciario-e-cinismo-desesperado-por-privilegios-diz-jurista
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 17:56:38
Título: Na Alvarez & Marsal, Moro oferece serviços que ele recomendou à 
Odebrecht em sentença
Descrição: Nota afirmou que o trabalho de Moro teria foco em \políticas de 
compliance.\  Este tipo de serviço, foi o mesmo recomendado ao Grupo Odebrecht 
na sentença de março de 2016, em que Moro condenou o empreiteiro Marcelo 
Odebrecht 
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/na-alvarez-marsal-moro-oferece-servicos-
que-ele-recomendou-a-odebrecht-em-sentenca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 21:19:20
Título: Ação de Lula pedindo suspeição de Moro no STF completa dois anos, veja 
íntegra
Descrição: Ex-juiz foi trabalhar em empresa que apresentou documento atestando 
que tríplex do Guarujá era da OAS
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/acao-de-lula-pedindo-suspeicao-de-
moro-no-stf-completa-dois-anos-veja-integra/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 20:40:11
Título: Oposição aponta ilegalidade de Ibaneis em leilão da estatal de energia 
do DF
Descrição: Empresa foi vendida na manhã desta sexta (4), decisão do TJDF de 
quinta (3) à noite proibia venda sem aval legislativo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/oposicao-aponta-ilegalidade-de-
ibaneis-em-leilao-da-estatal-de-energia-do-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 18:23:29
Título: Artigo | Vacinas, riscos e negócios, por Silvia Ribeiro
Descrição: Desenvolvimento de vacinas para covid-19 é um jogada histórica de 
lucro para a grande indústria farmacêutica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/artigo-vacinas-riscos-e-
negocios-por-silvia-ribeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 15:24:00
Título: Feira estadual do MST chega à 12ª edição assumindo novo formato no Rio 
de Janeiro
Descrição: Desta vez, a feira chega até a casa dos consumidores através de 
cestas montadas com produtos dos assentamentos do MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/feira-estadual-do-mst-chega-a-
12-edicao-assumindo-novo-formato-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 15:23:36
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Título: Artigo | As áreas de cultivo no mundo e a falácia dos transgênicos
Descrição: A produção de sementes transgênicas se mantém concentrada em apenas 
13% do total de terras cultiváveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/artigo-as-areas-de-cultivo-no-
mundo-e-a-falacia-dos-transgenicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 14:52:31
Título: Caso Miguel: Sarí Côrte Real não é interrogada na primeira audiência
Descrição: Morte do filho de Mirtes Renata completou seis meses na última 
quarta, próxima audiência não tem data marcada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/na-1-audiencia-do-caso-miguel-
sari-corte-real-nao-e-interrogada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 13:34:10
Título: Curitiba: casos ativos de covid-19 triplicaram desde o final de outubro
Descrição: Leitos de internação estão com ocupação de 93%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/curitiba-casos-ativos-de-covid-
19-triplicaram-desde-o-final-de-outubro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 12:49:59
Título: Homem ameaça invadir escola para assassinar crianças e vereadora trans 
eleita em BH
Descrição: Salabert, vereadora mais votada da história da capital mineira, 
recebeu a ameaça por e-mail. “vou comprar duas pistolas”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/homem-ameaca-invadir-escola-
para-assassinar-criancas-e-vereadora-trans-eleita-em-bh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 12:38:50
Título: Ricoy, Extra, Habib’s e Carrefour: “Eles defendem o patrimônio e nunca a
vida”
Descrição: Enquanto seguranças e funcionários são punidos pelas mortes em 
filiais das empresas, elas saem incólumes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/ricoy-extra-habib-s-e-carrefour-
eles-defendem-o-patrimonio-e-nunca-a-vida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 11:37:36
Título: Plataforma busca voluntárias para atendimento a mulheres vítimas de 
violência
Descrição: Aumento de casos durante a pandemia ampliou a demanda por 
profissionais de direito e psicologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/plataforma-busca-voluntarias-
para-atendimento-a-mulheres-vitimas-de-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 10:39:41
Título: Romance vencedor do Prêmio Jabuti narra conflitos pela terra no interior
da Bahia
Descrição: Autor de “Torto Arado”, Itamar Vieira Junior, estará na edição 
virtual da Flip neste sábado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/romance-vencedor-do-premio-
jabuti-narra-conflitos-pela-terra-no-interior-da-bahia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-04 09:48:55
Título: Desigualdade no Brasil se perpetua mesmo nos municípios mais ricos
Descrição: Índice Brasileiro de Privação olha com lupa para as discrepâncias de 
desenvolvimento em todo o território nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/desigualdade-no-brasil-se-
perpetua-mesmo-nos-municipios-mais-ricos
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-05 00:53:28
Título: Globo teme concorrência de blogs bolsonaristas com vazamentos exclusivos
Descrição: A TV Globo tem gastado alguns preciosos minutos em seus telejornais 
contra sites e blogs bolsonaristas. Segundo a emissora, são canais na internet 
que lucram 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/globo-teme-concorrencia-de-blogs-
bolsonaristas-com-vazamentos-exclusivos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 18:30:07
Título: William Bonner e Renata Vasconcellos são intimados para depor na Polícia
após divulgação do Caso Queiroz
Descrição: Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores 
do Jornal Nacional, foram intimados nesta sexta-feira (4) para depor sobre 
suposto crime de desobediência a decisão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/william-bonner-e-renata-
vasconcellos-sao-intimados-para-depor-na-policia-apos-divulgacao-do-caso-
queiroz/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 14:27:38
Título: Paraná Pesquisas: esquerda unida derrotaria Bolsonaro em 2022
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro sairia derrotado das urnas em 2022 se as 
esquerdas se unissem desde o primeiro turno. A informação é da Paraná Pesquisas,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/parana-pesquisas-esquerda-unida-
derrotaria-bolsonaro-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 14:12:09
Título: Primeiro turno das eleições municipais em Macapá acontece neste domingo 
(6)
Descrição: Adiadas devido aos problemas de fornecimento de energia, as eleições 
municipais que definirão prefeito, vice-prefeito e os 23 vereadores que vão 
compor a Câmara Municipal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/primeiro-turno-das-eleicoes-
municipais-em-macapa-acontece-neste-domingo-6/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 12:48:59
Título: Pesquisa aponta Bolsonaro e Lula como favoritos em 2022
Descrição: Pesquisa Exame/Ideia divulgada hoje (4) mostra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como os
favoritos na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pesquisa-aponta-bolsonaro-e-lula-
como-favoritos-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-04 12:32:14
Título: Depois de tirar a aposentadoria, governo fala em “combater” crimes 
contra idosos
Descrição: Me engana que eu gosto, diz um refrão de uma música. É assim que 
idosos reagem à informação segunda qual o governo irá desencadear uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/depois-de-tirar-a-aposentadoria-
governo-fala-em-combater-crimes-contra-idosos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 23:00:38
Título: TV GGN 20h: O Xadrez do jogo político para 2022
Descrição: Confira o comentário do jornalista Luis Nassif sobre o cenário 
político e econômico do Brasil nesta sexta-feira, 04 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-xadrez-do-jogo-politico-para-
2022/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 22:35:11
Título: Brasil tem pouco tempo para comprar vacina da Pfizer
Descrição: Farmacêutica diz que Ministério da Saúde tem alguns dias para se 
posicionar, empresa já vendeu doses para Chile, Peru e México
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-tem-pouco-tempo-para-comprar-
vacina-da-pfizer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 21:31:49
Título: Pesquisa revela a percepção dos brasileiros em relação ao estupro
Descrição: Realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, a pesquisa 
indica que brasileiros reconhecem o impacto do estupro nas vítimas e a 
importância da garantir o direito ao aborto nestes casos, já previsto por lei
Url :https://jornalggn.com.br/direitos-humanos/pesquisa-revela-a-percepcao-dos-
brasileiros-em-relacao-ao-estupro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 21:31:10
Título: Giro Econômico GGN: veja o fechamento dos mercados internacionais
Descrição: Expectativa em torno de um novo pacote de estímulos econômicos nos 
EUA puxa mercados locais, e afeta operações na Europa e na Ásia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-veja-o-fechamento-dos-
mercados-internacionais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 20:05:35
Título: Embate: Fux adia julgamento do plano de vacina do governo Bolsonaro
Descrição: \O julgamento das ações, ainda neste ano, é de caráter urgente para o
resguardo da vida de centenas de milhares de brasileiros\, alertou Lewandowski
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/embate-fux-adia-julgamento-do-plano-
de-vacina-do-governo-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 19:03:13
Título: Assessor de Bolsonaro admite ser ‘leva e traz’ de Allan dos Santos
Descrição: Em depoimento, Coronel Mauro Cesar Barbosa Cid diz ser interlocutor 
de blogueiro bolsonarista dentro do gabinete do presidente
Url :https://jornalggn.com.br/politica/assessor-de-bolsonaro-admite-ser-leva-e-
traz-de-allan-dos-santos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 18:31:11
Título: Coronavírus: OMS preocupada com a ‘percepção crescente’ de que a 
pandemia acabou
Descrição: Tedros disse que a pandemia ainda tem um longo caminho a percorrer e 
que as decisões tomadas pelos cidadãos e governos determinarão seu curso no 
curto prazo e quando a pandemia acabará.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-oms-preocupada-com-a-
percepcao-crescente-de-que-a-pandemia-acabou/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 17:46:02
Título: Belo Monte terá que liberar mais água do Rio Xingu no Pará
Descrição: Conforme determinação do IBAMA, Belo Monte terá que liberar mais água
para Volta Grande do Xingu, região sofre com a seca
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/belo-monte-tera-que-liberar-mais-
agua-do-rio-xingu-no-para/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 17:45:50
Título: Sem Petrobras, governo vende mais 18 áreas para exploração de petróleo
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Descrição: Em leilão pouco disputado, vencedores pagarão R$ 56,7 milhões por 18 
áreas de exploração, Eneva foi a maior vencedora, levando oito áreas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sem-petrobras-governo-vende-mais-18-areas-
para-exploracao-de-petroleo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-04 17:36:27
Título: Deputados vão à Justiça contra transferência da Fundação Palmares para 
prédio deteriorado da EBC
Descrição: Prédio, que atualmente serve de depósito à EBC, deve abrigar todo o 
acervo museológico, documental e arquivístico da Fundação
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/deputados-vao-a-justica-contra-
transferencia-da-fundacao-palmares-para-predio-deteriorado-da-ebc/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-05 01:16:02
Título: Mourão admite que governo reconheceu “tacitamente” a vitória de Joe 
Biden
Descrição: Vice-presidente não quis comentar sobre as supostas fontes que Jair 
Bolsonaro alegou para justificar sua suspeita de possível fraude nos resultados 
eleitorais dos Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-admite-que-governo-reconheceu-
tacitamente-a-vitoria-de-joe-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-05 01:01:41
Título: Violência psicológica, tentativa de estupro e a cruel conivência da 
Globo, por Luciana Sérvulo da Cunha
Descrição: Além da violência sofrida, muito está oculto no silêncio doído das 
vítimas e na omissão dos agressores. Um país que ignora os altos índices de 
violência contra a mulher, pouco estuda cientificamente os perfis e as relações 
entre vítimas e agressores, acaba alimentando um silêncio cortante.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/violencia-psicologica-tentativa-de-
estupro-e-a-cruel-conivencia-da-globo-por-luciana-servulo-da-cunha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-05 00:46:13
Título: Assassinato de João Alberto: Carrefour diz que não vai mais trabalhar 
com segurança terceirizada
Descrição: Empresa, alvo de intensos protestos contra o assassinato de um homem 
negro dentro de uma de suas lojas, acatou sugestão do Comitê Externo 
Independente, \Coisas importantes ocorrendo\, comemorou Preto Zezé
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/assassinato-de-joao-alberto-carrefour-
diz-que-nao-vai-mais-trabalhar-com-seguranca-terceirizada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-05 00:36:57
Título: Estádio do Napoli passa a se chamar oficialmente Diego Armando Maradona
Descrição: Legisladores municipais de Nápoles aprovaram projeto para abandonar o
antigo nome (Estádio San Paolo) e adotar o do falecido craque argentino, maior 
ídolo da história do clube da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/estadio-do-napoli-passa-a-se-chamar-
oficialmente-diego-armando-maradona/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 23:58:51
Título: Câmara de Representantes dos EUA aprova despenalização da maconha
Descrição: Projeto que legalizaria o uso recreativo em todo o país foi apoiado 
por quase toda a bancada do Partido Democrata, e agora irá para o Senado. 
Atualmente, apenas alguns estados contam com leis de descriminalização
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/outravibe/camara-de-representantes-dos-
eua-aprova-despenalizacao-da-maconha/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-04 23:23:48
Título: Monica de Bolle perde coluna no Estadão após artigo sobre ‘detratores’ 
de Guedes: “Liguem os pontinhos”
Descrição: Professora da Universidade John Hopkins sugere que a publicação de 
artigo crítico ao ministro da Economia pode ter motivado o encerramento de seu 
espaço no jornal
Url :https://revistaforum.com.br/midia/monica-de-bolle-perde-coluna-no-estadao-
apos-artigo-sobre-detratores-de-guedes-liguem-os-pontinhos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 23:11:12
Título: China hasteia sua bandeira na Lua ao completar sua primeira missão no 
satélite
Descrição: Sonda Chang’E-5 deu ao país asiático a honra de ser o terceiro do 
mundo (e o segundo comunista) a realizar uma missão bem sucedida na Lua
Url :https://revistaforum.com.br/global/china-hasteia-sua-bandeira-na-lua-ao-
completar-sua-primeira-missao-no-satelite/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 21:03:46
Título: Edmilson Rodrigues defende aliança ampla contra Bolsonaro em 2022, como 
em Belém
Descrição: Prefeito eleito na capital paraense derrotou o bolsonarista Delegado 
Eguchi, com uma frente que reuniu PSOL, PT, Rede, PDT, UP e PCdoB, já no 
primeiro turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/edmilson-rodrigues-defende-alianca-
ampla-contra-bolsonaro-em-2022-como-em-belem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 21:00:55
Título: O escritor Alê Santos fala do combate ao racismo
Descrição: No papo-cabeça, Alê Santos (Savage Fiction) fala de seu livro e da 
exclusão de personalidades negras pelo presidente da fundação Palmares. Com 
Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-escritor-ale-santos-fala-do-combate-
ao-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 20:53:33
Título: Dani Calabresa: impressionante a luta de uma mulher para provar que é 
vítima
Descrição: Revista piauí publicou reportagem com detalhes da acusação que atriz 
faz ao ex-chefe Marcius Melhem de assédios sexual e moral, humorista agradeceu 
mensagens de apoio
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dani-calabresa-impressionante-a-luta-
de-uma-mulher-para-provar-que-e-vitima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 20:04:02
Título: Prefeita eleita em cidade do Rio Grande do Sul morre de Covid
Descrição: Izalda Boccacio teve os primeiros sintomas da doença logo depois de 
vencer as eleições em Santo Antônio das Missões
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/prefeita-eleita-em-cidade-do-rio-
grande-do-sul-morre-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 19:46:05
Título: “Atira na bunda dele”: frase toma conta do Twitter após briga entre PMs 
fardados em SP
Descrição: Com direito a arma apontada, colegas de farda brigaram no meio rua e 
população reagiu com frases provocativas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/atira-na-bunda-dele-frase-toma-
conta-do-twitter-apos-briga-entre-pms-fardados-em-sp/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 19:06:28
Título: Ao menos 10 pessoas morrem em queda de ônibus de viaduto em MG
Descrição: Acidente aconteceu na na BR-381, entre João Monlevade e Bela Vista de
Minas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ao-menos-10-pessoas-morrem-em-queda-de-
onibus-de-viaduto-em-mg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 18:11:02
Título: É falsa a informação de que Zé Dirceu atua para derrubar Gleisi
Descrição: \Tô de muda, mestre, quero ouvir primeiro aqui reservadamente o nosso
Lula e escreverei meu artigo domingo. Estou preocupado com o tom no PT. abs\.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/e-falsa-a-informacao-de-que-
ze-dirceu-atua-para-derrubar-gleisi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 18:01:26
Título: Personalidades apoiam Dani Calabresa e repudiam Marcius Melhem sobre 
episódios de assédio
Descrição: Artistas e jornalistas fizeram publicações com apoio à humorista, que
acusa o ex-chefe de assédios sexual e moral, detalhes da história foram 
revelados pela revista Piauí
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/personalidades-apoiam-dani-calabresa-
e-repudiam-marcius-melhem-sobre-episodios-de-assedio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 17:52:24
Título: Economia cancela contrato com empresa que fez dossiê contra jornalistas 
“detratores”
Descrição: Cancelamento ocorreu antes do término do contrato. Relatório custou 
R$ 36 mil, segundo a pasta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/economia-cancela-contrato-com-empresa-
que-fez-dossie-contra-jornalistas-detratores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 14:41:56
Título: Erika Hilton, primeira vereadora mulher negra e trans em SP, é destaque 
da Vogue Britânica
Descrição: Publicação europeia a destaca como uma parlamentar da esquerda 
brasileira que faz oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/erika-hilton-primeira-vereadora-
mulher-negra-e-trans-em-sp-e-destaque-da-vogue-britanica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 14:41:10
Título: Carta aberta de reitores eleitos e não empossados por Bolsonaro denuncia
arbítrio
Descrição: “A intervenção nas Instituições Federais de Ensino e a indicação de 
reitores biônicos remontam aos tempos da Ditadura Militar no Brasil”, diz o 
documento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carta-aberta-de-reitores-eleitos-e-
nao-empossados-por-bolsonaro-denuncia-arbitrio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 13:53:06
Título: Empresário humilha manobrista em bar de Campinas: “O que você ganha em 
um mês, eu gasto em um dia”
Descrição: Discussão começou após Tiago Zouain Gonçalves estacionar em local 
proibido. Empresário ainda ameaçou atirar na cabeça do manobrista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/empresario-humilha-manobrista-em-bar-de-
campinas-o-que-voce-ganha-em-um-mes-eu-gasto-em-um-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-04 13:49:58
Título: Vereadora trans Duda Salabert recebe ameaças de morte
Descrição: A parlamentar, que foi a mais votada na eleição de Belo Horizonte, 
divulgou mensagens onde o autor diz que vai até a escola onde leciona para matá-
la
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vereadora-trans-duda-salabert-recebe-
ameacas-de-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 13:39:40
Título: Advogados da Globo orientaram Adnet a como responder sobre assédio de 
Melhem em Dani Calabresa
Descrição: De acordo com informações da revista piauí, emissora orientou o 
humorista antes do programa Roda Viva, em agosto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogados-da-globo-orientaram-adnet-a-
como-responder-sobre-assedio-de-melhem-em-dani-calabresa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 13:00:25
Título: Cidade bolsonarista do interior de São Paulo elege primeiro prefeito 
LGBT
Descrição: Diego Singolani venceu a chapa de um militar e uma pastora evangélica
em Santa Cruz do Rio Pardo. \Avisa que a primeira-dama vai ser minha mãe\, 
afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cidade-bolsonarista-do-interior-de-
sao-paulo-elege-primeiro-prefeito-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 11:56:21
Título: Carlos Bolsonaro apresenta projeto para proibir expressões como “todes” 
ou “todxs”
Descrição: Segundo ele, a língua está sendo \pervertida” para \atender pautas 
identitárias imaginárias e na contramão da ciência biológica\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-apresenta-projeto-
para-proibir-expressoes-como-todes-ou-todxs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 11:54:36
Título: Secom usa gráfico enganoso para defender crescimento do PIB
Descrição: Secretaria apagou a publicação após críticas. Gráfico representava 
alta de 7,7% sem considerar queda anterior de 9,6%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secom-usa-grafico-enganoso-para-
defender-crescimento-do-pib/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-04 11:53:34
Título: Sergio MORO pode ser preso por crime de CORRUPÇÃO?
Descrição: A Procuradoria-Geral da República vai analisar pedido de investigação
sobre crime de corrupção do ex-ministro Sergio Moro, recém contratado pela 
empresa norte-americana de consultoria Alvarez &#38, Marsal. O pedido foi feito 
pelo deputado Paulo Teixeira, que conversa com Cristina Coghi e Plinio Teodoro. 
Agora sócio diretor da consultoria que atua na recuperação judicial de empresas 
[ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/sergio-moro-pode-ser-preso-por-crime-de-
corrupcao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-04 18:50:59
Título: Entrevista: 'PT foi fundado num mundo que está indo embora e precisa de 
mudança geracional', diz Jaques Wagner
Descrição: Senador diz que partido perdeu contato com as próprias bases e ainda 
não consegue falar a um trabalhador cada vez mais informal e isolado. The post 
Entrevista: &#8216,PT foi fundado num mundo que está indo embora e precisa de 
mudança geracional&#8217,, diz Jaques Wagner appeared first on The Intercept.

https://revistaforum.com.br/videos/sergio-moro-pode-ser-preso-por-crime-de-corrupcao/
https://revistaforum.com.br/videos/sergio-moro-pode-ser-preso-por-crime-de-corrupcao/
https://revistaforum.com.br/politica/secom-usa-grafico-enganoso-para-defender-crescimento-do-pib/
https://revistaforum.com.br/politica/secom-usa-grafico-enganoso-para-defender-crescimento-do-pib/
https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-apresenta-projeto-para-proibir-expressoes-como-todes-ou-todxs/
https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-apresenta-projeto-para-proibir-expressoes-como-todes-ou-todxs/
https://revistaforum.com.br/politica/cidade-bolsonarista-do-interior-de-sao-paulo-elege-primeiro-prefeito-lgbt/
https://revistaforum.com.br/politica/cidade-bolsonarista-do-interior-de-sao-paulo-elege-primeiro-prefeito-lgbt/
https://revistaforum.com.br/brasil/advogados-da-globo-orientaram-adnet-a-como-responder-sobre-assedio-de-melhem-em-dani-calabresa/
https://revistaforum.com.br/brasil/advogados-da-globo-orientaram-adnet-a-como-responder-sobre-assedio-de-melhem-em-dani-calabresa/
https://revistaforum.com.br/noticias/vereadora-trans-duda-salabert-recebe-ameacas-de-morte/
https://revistaforum.com.br/noticias/vereadora-trans-duda-salabert-recebe-ameacas-de-morte/


Url :https://theintercept.com/2020/12/04/entrevista-jaques-wagner-pt-mudanca-
geracao/
 
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: OGlobo
Data: 2020-12-05 06:00:49
Título: Grupo antiaborto pagou viagem de secretária de Damares à Polônia
Descrição: Angela Gandra, secretária da Família do Ministério dos Direitos 
Humanos, teve uma viagem à Polônia totalmente paga pela entidade antiaborto Ordo
Iuris.Gandra esteve em Varsóvia de 12 a 15 de novembro, onde foi ao instituto e 
a reuniões do governo polonês, de extrema-direita
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/grupo-antiaborto-pagou-viagem-de-
secretaria-de-damares-polonia-24779593
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-05 05:30:08
Título: Planalto considera difícil bater Maia se STF autorizar reeleição
Descrição: O Palácio do Planalto considera difícil conseguir impedir a reeleição
de Rodrigo Maia, caso os ministros do STF autorizem a reeleição dele e do 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre.O preferido de Bolsonaro continua sendo 
Arthur Lira, e, mesmo com o aval do STF, o Planalto seguirá empenhando-se por 
Lira, mas a leitura é que o OK do Supremo será lido entre os deputados como uma 
demonstração de força de Maia.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-considera-dificil-bater-
maia-se-stf-autorizar-reeleicao-24782476
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-05 06:30:09
Título: Um bolsonarista perto do comando do MP-RJ
Descrição: Se for eleito para a lista tríplice de chefe do Ministério Público do
Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro é o favorito para ser escolhido pelo 
governador Cláudio Castro.Autor de postagens ofendendo ministros do STF e 
xingando de “vagabunda” ou “cretina” mulheres que discordavam dele nas redes, 
ele é o nome preferido de Flávio Bolsonaro para o cargo, responsável pelo 
inquérito das rachadinhas.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-bolsonarista-perto-do-comando-
do-mp-rj-24779591
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-04 22:15:53
Título: Timnit Gebru: quem é a funcionária do Google demitida após acusar 
empresa de racismo e censura
Descrição: Centenas de funcionários do Google assinaram uma carta apoiando a 
pesquisadora de inteligência artificial Timnit Gebru, que diz que foi demitida 
por causa de um e-mail e por ser contrária a certas políticas da empresa de 
tecnologia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55195078
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-04 00:00:00
Título: Bolsonaro compartilha notícia de absolvição de seu candidato na Câmara
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro compartilhou com aliados, por aplicativo 
de mensagem, a notícia da absolvição de seu candidato a presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP), da acusação de ter praticado \rachadinha\ quando era deputado 
estadual em Alagoas.Leia mais (12/04/2020 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/bolsonaro-compartilha-noticia-de-absolvicao-de-seu-
candidato-na-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-04 00:00:00
Título: Empresários do Brasil 200 enviam carta ao STF contra reeleição de Maia e
Alcolumbre
Descrição: O grupo de empresários Instituto Brasil 200 enviou uma carta ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) e ao Congresso Nacional repudiando a votação na corte
que pode permitir a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para as 
presidências da Câmara e do Senado, respectivamente.Leia mais (12/04/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/empresarios-do-brasil-200-enviam-carta-ao-
stf-contra-reeleicao-de-maia-e-alcolumbre.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-04 00:00:00
Título: PF reforça ligação de 'gabinete do ódio' do Planalto com investigados 
por atos antidemocráticos
Descrição: A Polícia Federal colheu mais informações que reforçam a ligação de 
assessores especiais do chamado \gabinete do ódio\ da Presidência com youtubers 
bolsonaristas suspeitos de estimular os ataques antidemocráticos contra 
autoridades do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso.Leia mais 
(12/04/2020 - 19h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/pf-reforca-ligacao-de-gabinete-do-odio-do-planalto-com-
investigados-por-atos-antidemocraticos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-04 00:00:00
Título: Deputado do PT questiona ao GSI presença de Eduardo Bolsonaro armado no 
gabinete do pai
Descrição: O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) decidiu enviar requerimento
ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto 
Heleno, questionando a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
armado no gabinete presidencial.Leia mais (12/04/2020 - 17h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/deputado-do-pt-questiona-ao-gsi-presenca-de-eduardo-
bolsonaro-armado-no-gabinete-do-pai.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-04 00:00:00
Título: Conselho aprova criação de auxílio-saúde para membros do Ministério 
Público
Descrição: O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou resolução 
que determina a criação de programas de auxílio-saúde para membros e servidores 
dos Ministérios Públicos.Leia mais (12/04/2020 - 16h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/conselho-aprova-criacao-de-auxilio-saude-para-
membros-do-ministerio-publico.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-05 01:41:00
Título: Prazo para emendas ao projeto da LDO vai até 11 de dezembro
Descrição: Neste ano, cada parlamentar poderá apresentar somente uma emenda ao 
Anexo de Prioridades e Metas
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713127-prazo-para-emendas-ao-projeto-da-
ldo-vai-ate-11-de-dezembro/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-05 00:32:00
Título: Proposta revoga trecho do Código Eleitoral que proíbe prisão às vésperas
da votação
Descrição: Lei atual permite a prisão de eleitor antes do pleito apenas em casos
como flagrante delito ou condenação por crime inafiançável
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711651-proposta-revoga-trecho-do-codigo-
eleitoral-que-proibe-prisao-as-vesperas-da-votacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 22:37:00
Título: Violência e pandemia podem ter impedido resultados melhores para as 
mulheres nas eleições, avaliam debatedoras
Descrição: Procuradora eleitoral defende mudanças na legislação para garantir 
crescimento de bancadas femininas, 931 cidades não elegeram nenhuma mulher para 
o legislativo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713078-violencia-e-pandemia-podem-ter-
impedido-resultados-melhores-para-as-mulheres-nas-eleicoes-avaliam-debatedoras/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 22:34:00
Título: Comissão mista debate relatório do TCU sobre enfrentamento da Covid-19
Descrição: Documento aponta ausência de diretrizes estratégicas do governo, 
erros na distribuição do auxílio emergencial, falta de transparência e piora do 
perfil da dívida pública
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713058-comissao-mista-debate-relatorio-
do-tcu-sobre-enfrentamento-da-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 22:14:00
Título: Secretaria da Mulher divulga nota de repúdio a discurso do deputado Bibo
Nunes
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713067-secretaria-da-mulher-divulga-
nota-de-repudio-a-discurso-do-deputado-bibo-nunes/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 21:12:00
Título: Projeto estende transporte escolar a alunos de graduação e ensino 
técnico
Descrição: Para autor, proposta permite que estudantes possam se locomover para 
municípios-polo de forma gratuita
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711820-projeto-estende-transporte-
escolar-a-alunos-de-graduacao-e-ensino-tecnico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 20:27:00
Título: Comissão que acompanha acordo sobre Brumadinho tem reunião na segunda-
feira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713035-comissao-que-acompanha-acordo-
sobre-brumadinho-tem-reuniao-na-segunda-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-04 19:47:00
Título: Câmara pode votar na segunda-feira projeto de incentivo à navegação
Descrição: Conhecido como projeto da BR do Mar, o texto libera progressivamente 
o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713033-camara-pode-votar-na-segunda-
feira-projeto-de-incentivo-a-navegacao/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-05 05:32:44
Título: EUA suspendem 5 programas de intercâmbio cultural com a China alegando 
'propaganda'
Descrição: Os Estados Unidos suspenderam cinco programas de intercâmbio cultural
com a China, considerando que Pequim os estava utilizando para fins de 
propaganda, segundo o secretário de Estado, Mike Pompeo.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120516561910-eua-suspendem-5-
programas-de-intercambio-cultural-com-a-china-alegando-propaganda/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 21:39:48
Título: Criança morre devido à falta de atendimento médico em campo de 
refugiados na Síria
Descrição: Uma criança morreu devido à falta de atendimento médico no campo de 
refugiados de Al-Hawl, controlado por militantes apoiados pelos EUA, na 
província de Al-Hasakah, nordeste da Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120416561042-crianca-
morre-devido-a-falta-de-atendimento-medico-em-campo-de-refugiados-na-siria/
 

 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 21:26:26
Título: Após assassinato de homem negro, Carrefour anuncia fim da terceirização 
dos serviços de segurança
Descrição: O Carrefour anunciou nesta sexta-feira (4) que não vai mais contratar
seguranças terceirizados em todos os supermercados do grupo no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120416561141-apos-assassinato-de-
homem-negro-carrefour-anuncia-fim-da-terceirizacao-dos-servicos-de-seguranca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 21:20:00
Título: Brasil tem mais de 6,5 milhões de casos da COVID-19, pouco acima de 10% 
do total mundial
Descrição: São 175.981 mortes desde o início da pandemia em março. Das 27 
unidades da federação, 18 tiveram alta de óbitos no mesmo dia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120416560976-brasil-tem-mais-de-65-
milhoes-de-casos-da-covid-19-pouco-acima-de-10-do-total-mundial/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 20:46:55
Título: Câmara dos EUA aprova descriminalização da maconha em todo o país e 
texto segue para o Senado
Descrição: A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-
feira (4) a proposta que descriminaliza a maconha em todo o território do país 
norte-americano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120416561019-camara-dos-eua-aprova-
descriminalizacao-da-maconha-em-todo-o-pais-e-texto-segue-para-o-senado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 20:24:29
Título: Trump ordena reposicionamento de quase todas as tropas dos EUA na 
Somália
Descrição: O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a retirada de quase todas
as tropas americanas da Somália, anunciou o Departamento de Defesa em comunicado
nesta sexta-feira (4).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120416560801-trump-ordena-
reposicionamento-de-quase-todas-as-tropas-dos-eua-na-somalia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 19:15:00
Título: 'Ajuda externa para o meio ambiente só virá se Brasil mudar discurso e 
ministro', diz especialista
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Descrição: Segundo advogado, pedido de Ricardo Salles para que países críticos 
da política ambiental brasileira \ponham a mão no bolso\ não será atendido a 
menos que o governo assuma suas responsabilidades.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120416560378-ajuda-externa-para-o-
meio-ambiente-so-vira-se-brasil-mudar-discurso-e-ministro-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 18:30:03
Título: Fim do auxílio emergencial e PIB: economista avalia possível cenário 
para 2021
Descrição: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou
na quarta-feira (2) que o \escudo de políticas sociais\ criado para amenizar os 
impactos da pandemia deve ser \desarmado\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120416560116-fim-do-auxilio-
emergencial-e-pib-economista-avalia-possivel-cenario-para-2021/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 17:47:06
Título: Especialista: relação entre acordos econômicos e questões ambientais é 
tendência que veio para ficar
Descrição: Deputados do Parlamento Europeu propõem obrigar que empresas que 
vendem para a Europa provem que seus produtos foram feitos sem destruição do 
meio ambiente – o que pode aumentar a pressão internacional sobre o governo 
Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120416560316-especialista-relacao-
entre-acordos-economicos-e-questoes-ambientais-e-tendencia-que-veio-para-ficar/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-04 15:14:09
Título: Jovem palestino morre em confrontos com militares israelenses na 
Cisjordânia
Descrição: Um adolescente palestino foi morto nesta sexta-feira (4) em 
confrontos com o Exército israelense durante protestos contrários à criação de 
assentamentos na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde da 
Palestina.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120416559893-jovem-
palestino-morre-em-confrontos-com-militares-israelenses-na-cisjordania/
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