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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 05:10:47
Título: Coligação chavista leva a maioria dos assentos da Assembleia Nacional na
Venezuela
Descrição: Com 82% da apuração concluída, chapa governista obteve 67% da
preferência, enquanto opositores somaram 25%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/coligacao-chavista-leva-maioriados-assentos-da-assembleia-nacional-na-venezuela
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-06 20:47:59
Título: Observadores internacionais destacam eficiência do sistema eleitoral
venezuelano
Descrição: Cerca de 200 representantes acompanharam o dia de votação em colégios
eleitorais de todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/06/observadores-internacionaisdestacam-eficiencia-do-sistema-eleitoral-venezuelano
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 03:28:39
Título: Perdeu, Maia. Perdeu, Alcolumbre. STF proíbe reeleição na Câmara e no
Senado
Descrição: Por 7 votos a 4, O Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a
possibilidade de o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o senador Davi
Alcolumbre
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/perdeu-maia-perdeu-alcolumbre-stfproibe-reeleicao-na-camara-e-no-senado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 22:30:52
Título: 44 anos sem Jango, 44 anos presente, por João Vicente Goulart
Descrição: Saudades e honra são a memória de tua pessoa, de tua postura
histórica, de morrer no exílio sem claudicar da luta de teu povo.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/44-anos-sem-jango-44-anos-presente-porjoao-vicente-goulart/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 14:42:51
Título: “Fomos presidentes juntos e só guardo boas memórias”, diz Lula sobre
morte de Tabaré Vázquez
Descrição: De acordo com o ex-presidente brasileiro, Vázquez \deixou um legado
de desenvolvimento e avanços sociais\ no Uruguai
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fomos-presidentes-juntos-e-so-guardoboas-memorias-diz-lula-sobre-morte-de-tabare-vazquez/
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-07 04:30:52
Título: Família de crianças mortas na Baixada fala sobre gosto de Emilly por
festa e sonho da prima Rebecca em ser marinheira
Descrição: RIO — Rebecca Beatriz Rodrigues Santos, de 7 anos, amava o balé, mas
queria mesmo ser marinheira. Sua prima, Emilly Victoria da Silva Moreira Santos,
que faria 5 anos em 23 de dezembro, contava os dias para sua primeira festa de
aniversário, com o tema da princesa Moana, sua favorita.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/familia-de-criancas-mortas-na-baixada-falasobre-gosto-de-emilly-por-festa-sonho-da-prima-rebecca-em-ser-marinheira24784690

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-07 08:40:41
Título: 'Passei a cozinhar com carvão': como a inflação deve afetar os mais
pobres em 2021
Descrição: Preços controlados, como conta de luz e tarifa de ônibus, vão pesar
no bolso no próximo ano.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55195682
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-07 08:00:13
Título: Aeronáutica explora mina de brita clandestina em terra indígena há uma
década
Descrição: Militares querem proteger a Amazônia – mas são responsáveis por
mineração ilegal em terra de povos indígenas.The post Aeronáutica explora mina
de brita clandestina em terra indígena há uma década appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/07/aeronautica-mina-clandestina-terraindigena/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 14:53:24
Título: Mineração na Amazônia bate recordes de desmate nos últimos 2 anos
Descrição: A mineração desmatou 405,36 km² da Amazônia Legal nos últimos cinco
anos, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real
(Deter), do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120616568438-mineracao-na-amazoniabate-recordes-de-desmate-nos-ultimos-2-anos/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 16:33:02
Título: Polícia Federal investiga esquema de propinas em madeireiras
Descrição: Operação na Amazônia é a maior conduzida pela PF e pela Procuradoria,
e envolve 61 madeireiras em extração e transporte ilegal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/policia-federal-investiga-esquema-depropinas-em-madeireiras/
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-07 04:30:46
Título: Vinte terras indígenas já sofrem com invasões e loteamentos ilegais na
Amazônia
Descrição: SÃO PAULO - As invasões de terras indígenas mudaram de patamar. Pelo
menos 20 áreas indígenas da Amazônia, situadas em cinco estados, enfrentam
problemas com loteamentos ilegais dentro de seus territórios, alguns deles já
homologados. Levantamentos feitos pelo Greenpeace e pelo Conselho Missionário
Indigenista (Cimi) mostram que os loteamentos se alastram principalmente pelos
estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Maranhão.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/vinte-terras-indigenas-ja-sofrem-cominvasoes-loteamentos-ilegais-na-amazonia-24784545
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 15:49:37
Título: Xadrez da indústria das armas e a era dos grandes assaltos
Descrição: Peça 1 a relação direta entre liberação de armas e violência Há uma
infinidade de estudos, de institutos ligados à segurança pública, mostrando
relações diretas entre liberação de armas e aumento do crime. Em 2017, logo após
a reação aos massacres ocorridos em escolas dos Estados Unidos, o pesquisador
Thomas Conti levantou 61 pesquisas comprovando [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/xadrez-2/xadrez-da-industria-das-armas-e-a-erados-grandes-assaltos/
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-07 06:30:54

Título: Presidência gastará R$ 12 milhões para videomonitoramento com
reconhecimento facial
Descrição: O GSI pretende gastar até R$ 12,5 milhões com um sistema de
videomonitoramento com reconhecimento facial e inteligência artificial para os
prédios da Presidência.Segundo o edital, a empresa contratada terá de instalar
708 câmeras de cinco tipos diferentes em uma área de 330 metros dos Palácios do
Planalto, da Alvorada, do Jaburu e da Granja do Torto.A lista inclui 69 câmeras
panorâmicas de 180º, com valor de R$ 19 mil cada uma.O GSI afirma que a compra
pretende inibir agressões pessoais, episódios de furtos e roubos e invasões às
instalações presidenciais, além de \acompanhar a circulação de pessoal orgânico
e visitantes\.Leia também: Planalto gastará R$ 1,9 milhão com sistema de lives
para Bolsonaro, Mourão e servidores
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidencia-gastara-12-milhoespara-videomonitoramento-com-reconhecimento-facial-24781526
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 19:42:01
Título: Eleições 2020/22: na guerra híbrida, esquerda precisa fazer comunicação
anticíclica, por Wilson Ferreira
Descrição: COMUNICAÇÃO: Enquanto a esquerda confunde com “propaganda”, esquece
do seu papel estratégico de criação de “acontecimentos comunicacionais” num
cenário de guerra semiótica.
Url :https://jornalggn.com.br/analise/eleicoes-2020-22-na-guerra-hibridaesquerda-precisa-fazer-comunicacao-anticiclica-por-wilson-ferreira/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 03:29:29
Título: Irã envia uma dezena de petroleiros com combustível à Venezuela, revela
Bloomberg
Descrição: O Irã está enviando uma grande frota de petroleiros para a Venezuela,
desafiando as sanções dos EUA a fim de ajudar Caracas a lidar com a escassez de
combustível, segundo afirmam à Bloomberg fontes a par do assunto.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120616566788-ira-envia-uma-dezenade-petroleiros-com-combustivel-a-venezuela-revela-bloomberg/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 02:31:17
Título: STF barra reeleição de Maia e Alcolumbre para a presidência da Câmara e
Senado
Descrição: Votos de Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e do presidente do STF,
Luiz Fux, impuseram reviravolta no julgamento virtual
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-barra-reeleicao-de-maia-ealcolumbre-para-a-presidencia-da-camara-e-senado/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-06 13:35:15
Título: ‘O que é de Maia está guardado’, diz líder do governo na Câmara
Descrição: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), tem repetido a
interlocutores que ,o é de Maia está guardado, ao se referir à disputa
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-que-e-de-maia-esta-guardado-dizlider-do-governo-na-camara/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 15:19:44
Título: Governo Bolsonaro ataca programas de saúde mental
Descrição: Ministério da Saúde prepara revogação de cerca de 100 portarias
editadas entre 1991 e 2014, o que pode comprometer políticas públicas de saúde
mental
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-ataca-programas-desaude-mental/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-06 11:36:44
Título: Véio da Havan chora ao saber de interdição de loja em Maringá (PR)

Descrição: Deu ruim para o Véio da Havan. Uma de suas lojas, no município de
Maringá, Noroeste do Paraná, foi interdita na tarde deste sábado (4)
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/veio-da-havan-chora-ao-saber-deinterdicao-de-loja-em-maringa-pr/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 17:47:38
Título: Duas lojas Havan em Maringá (PR) são interditadas por desrespeito às
regras contra a Covid
Descrição: Luciano Hang, o \Véio da Havan\, manteve lojas abertas mesmo com o
decreto da prefeitura que proíbe o funcionamento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/duas-lojas-havan-em-maringa-pr-saointerditadas-por-desrespeito-as-regras-contra-a-covid/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 11:15:18
Título: Caso Marielle: nova pista intriga investigadores
Descrição: Em meio às investigações, o Ministério Público (MP) acredita ter
chegado ao suspeito de clonar o veículo usado na emboscada à vereadora. Segundo
o MP, ele é defendido pelo mesmo advogado de Ronnie Lessa, acusado de cometer o
crime.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120616567808-caso-marielle-novapista-intriga-investigadores/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-06 22:19:06
Título: Vereadora negra recém-eleita em Curitiba é ameaçada de morte
Descrição: O PT informou que vai registrar queixa na polícia na manhã desta
segunda-feira (7)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/06/vereadora-negra-recem-eleita-emcuritiba-e-ameacada-de-morte
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 20:15:33
Título: Jair Renan também começa a aproveitar poder obtido pelo pai
Descrição: O filho 04 consegue reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional
para produtora de granito e mármore que patrocina sua empresa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/jair-renan-tambem-comeca-a-aproveitarpoder-obtido-pelo-pai/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-06 19:51:57
Título: Macapá terá segundo turno em 20 de dezembro com Josiel e Doutor Furlan
Descrição: Candidato do DEM, Josiel teve 29,47% dos votos válidos, Furlan, do
Cidadania, ficou com 16,03%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/06/macapa-tera-segundo-turno-em-20de-dezembro-com-josiel-e-doutor-furlan
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-06 18:48:09
Título: Brasil tem 177 mil mortes por covid, enquanto governo erra ao aplicar
recursos
Descrição: Ministério da Saúde destinou parte da verba de combate à pandemia a
entidades não relacionadas à doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/06/brasil-tem-177-mil-mortes-porcovid-enquanto-governo-erra-ao-aplicar-recursos
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 00:09:36
Título: Míriam Leitão: governo Bolsonaro é um “risco de vida” para os
brasileiros
Descrição: A jornalista Míriam Leitão, colunista do Globo, afirmou neste domingo
(6) que o governo Bolsonaro não é ruim, é um risco de vida. Existem governos

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/miriam-leitao-governo-bolsonaro-eum-risco-de-vida-para-os-brasileiros/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-06 21:36:36
Título: Má notícia para Trump: seu advogado está com coronavírus
Descrição: Rudolph Giuliani, o ex-prefeito da cidade de Nova York e advogado
pessoal e de campanha de Trump, testou positivo para o coronavírus, anunciou o
presidente
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ma-noticia-para-trump-seu-advogadoesta-com-coronavirus/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 09:35:12
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Andhra Pradesh: doença misteriosa leva centenas ao hospital 29K
BBC News Página inicia Regras de bloqueio do País de Gales: quais são as
restrições mais recentes? Telegraph World Newspor repórteres Paquistão:
pacientes Covid morrem devido à falta de oxigênio em Peshawar BBC News 10K
&#8216,Síndrome de Havana&#8217, provavelmente causada por microondas dirigidas
relatório dos [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-137/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 09:22:06
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Doença não identificada hospitaliza mais de 300 pessoas
na Índia 60 CNN.com Canal RSS A Economia Exportações da China geram superávit
comercial recorde WSJ.com: US Business 28min Como a média de casos diários nos
EUA se aproxima de 200.000, os especialistas dizem que comportamento e clima
frioestão por trás do aumento da Covid-19 []
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-205/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 01:25:45
Título: GGN Covid Brasil: 23 estados com crescimento de casos
Descrição: Resumo do dia Curvas de curto prazo Curvas de médio prazo O mapa de
casos por estados As variações de óbitos por Estado Picos de casos Picos de
obitos Casos por região Publicado por Google Drive–Denunciar abuso Você pode
fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. Assine e faça parte desta caminhada para
que ele [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-23-estados-comcrescimento-de-casos/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 19:51:44
Título: Fernando Haddad vê deslocamento do eleitor para a direita
Descrição: Em entrevista, ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo diz que
Bolsonaro administra mal o cacife político obtido, e defende Lula para 2022
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/fernando-haddad-ve-deslocamento-doeleitor-para-a-direita/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 19:36:45
Título: O lugar do artista hoje no Brasil, por Urariano Mota
Descrição: Penso que, pelo contrário, este é o momento mais urgente para a
presença de todos artistas, escritores, cineastas.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/o-lugar-do-artista-hoje-no-brasil-porurariano-mota/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 19:20:16
Título: Serpro pune funcionário público que criticou governo federal

Descrição: Por escrever sobre “atitudes loucas deste desgoverno” em mensagem a
colegas, servidor público teve dez dias de suspensão e descontos salariais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/serpro-pune-funcionario-publico-quecriticou-governo-federal/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 18:23:46
Título: GGN Covid Mundo: EUA segue com maior registro de casos em único dia
Descrição: Apenas no dia 06 de dezembro, o país contabilizou 211.933 novos casos
de covid-19, um sinal de que a nova onda de contágio continua com força no país
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-mundo-eua-segue-com-maiorregistro-de-casos-em-unico-dia/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 18:04:33
Título: Fernando Reinach e a imunidade de rebanho em Manaus
Descrição: No dia 26 de setembro passado, o médico Fernando Reinach previu a
imunidade de rebanho em Manaus e, possivelmente, em outras capitais brasileiras.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/fernando-reinach-e-a-imunidade-derebanho-em-manaus/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-06 17:14:09
Título: O plano B de Bolsonaro para obter presidência da Câmara
Descrição: Mais do que eleger o seu candidato, presidente quer impedir que grupo
liderado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) saia vencedor da disputa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-plano-b-de-bolsonaro-para-obterpresidencia-da-camara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 09:27:39
Título: “Nunca tranquei ninguém, nunca forcei ninguém a nada”, diz Marcius
Melhem, diretor da Globo acusado de assédio sexual
Descrição: Acusado de assédio sexual e moral contra Dani Calabresa e outras
cinco funcionárias da Globo, Melhem abriu processo contra advogada Mayra
Cotta. \É a tática mais antiga entre os assediadores, de tentar desacreditar\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/nunca-tranquei-ninguem-nunca-forceininguem-a-nada-diz-marcius-melhem-diretor-da-globo-acusado-de-assedio-sexual/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 00:15:07
Título: Ministro do TCU viaja de avião sem máscara
Descrição: Denúncia é do jornalista Kennedy Alencar, uso de máscara em voos é
obrigatório
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ministro-do-tcu-viaja-de-aviao-semmascara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 23:02:34
Título: Após disputa apertada, Macapá terá segundo turno entre Josiel (DEM) e
Dr. Furlan (Cidadania)
Descrição: Dr. Furlan disputou o segundo lugar com o ex-prefeito Capi (PSB) até
a última parcial e conseguiu superá-lo por uma diferença de pouco mais de 2 mil
votos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-disputa-apertada-macapa-terasegundo-turno-entre-josiel-dem-e-dr-furlan-cidadania/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 20:43:34
Título: Sem máscara, bolsonaristas se aglomeram em ato pelo voto impresso na
Esplanada
Descrição: No mesmo dia, presidente do TSE afirmou que voto impresso é \
anacronismo\

Url :https://revistaforum.com.br/politica/sem-mascara-bolsonaristas-seaglomeram-em-ato-pelo-voto-impresso-na-esplanada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 19:48:58
Título: Barroso cogita relação entre ataques hacker ao TSE e investigados no
inquérito das fake news
Descrição: Boa parte dos investigados no inquérito do STF que apura fake news e
atos democráticos são bolsonaristas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-cogita-relacao-entre-ataqueshacker-ao-tse-e-investigados-no-inquerito-das-fake-news/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 19:03:46
Título: Roger Waters grava vídeo de apoio às eleições na Venezuela e pede para
que população vá votar
Descrição: Músico, que é apoiador do presidente Nicolás Maduro, faz incentivo ao
voto nas eleições legislativas deste domingo (6) na Venezuela, expectativa é que
o chavismo volte a ter maioria no parlamento
Url :https://revistaforum.com.br/global/roger-waters-grava-video-de-apoio-aseleicoes-na-venezuela-e-pede-para-que-populacao-va-votar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 16:22:05
Título: Advogado de Oswaldo Eustáquio ameaça militante feminista por “crime
contra a honra” de Bolsonaro
Descrição: Além de advogado do blogueiro bolsonarista, alvo de inquérito do STF,
Ricardo Vasconcellos também teve cargo no governo federal. Vítima denunciou o
caso na OAB-DF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-de-oswaldo-eustaquio-ameacamilitante-feminista-por-crime-contra-a-honra-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 15:29:47
Título: Salles quer construir hotel de luxo em museu no Jardim Botânico
Descrição: Inaugurado em 2008, o Museu do Meio Ambiente foi o primeiro da
América Latina a se dedicar exclusivamente à temática socioambiental
Url :https://revistaforum.com.br/politica/salles-quer-construir-hotel-de-luxoem-museu-no-jardim-botanico/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 13:20:05
Título: Prefeito de Curitiba nega racismo estrutural ao comentar eleição de
primeira vereadora negra
Descrição: Rafael Greca também disse que cor de pele é \apenas uma contingência
de quem foi criado mais perto do Equador\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-de-curitiba-nega-racismoestrutural-ao-comentar-eleicao-de-primeira-vereadora-negra/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 12:26:52
Título: Doria pede aumento de R$ 300 milhões no orçamento bilionário do TJ para
2021
Descrição: Governador de São Paulo atendeu a pedido do próprio tribunal, que diz
que dinheiro será usado em “atividades administrativas e jurisdicionais”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-pede-aumento-de-r-300-milhoesno-orcamento-bilionario-do-tj-para-2021/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 11:09:25
Título: “Espero que possamos seguir com Lula candidato”, diz Haddad sobre 2022
Descrição: Sobre a união da esquerda nas próximas eleições, ex-prefeito de SP
diz que \acha muito difícil PSOL e PCdoB abrirem mão de candidatos próprios\ e
que união deve ocorrer no segundo turno

Url :https://revistaforum.com.br/politica/espero-que-possamos-seguir-com-lulacandidato-diz-haddad-sobre-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 10:14:24
Título: “Não quero o enforcamento dos Bolsonaros. Só acho que eles têm que estar
longe do Estado”, diz J.P. Cuenca
Descrição: Escritor foi removido do Twitter após publicar uma metáfora sobre o
presidente. Pedido de censura acatada pela Justiça partiu de pastores da Igreja
Universal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-quero-o-enforcamento-dosbolsonaros-so-acho-que-eles-tem-que-estar-longe-do-estado-diz-j-p-cuenca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 09:32:56
Título: “A prisão militar causou um apagão na minha atração sexual por homens”,
diz Caetano Veloso na Flip
Descrição: Ao lado do filósofo trans Paul B. Preciado, cantor discutiu
sexualidade e gênero no encerramento do penúltimo dia do evento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/a-prisao-militar-causou-um-apagao-naminha-atracao-sexual-por-homens-diz-caetano-veloso-na-flip/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 00:31:45
Título: Homem fardado exibe símbolo nazista desenhado no braço em São Paulo
Descrição: Denúncia foi feita pelo jornalista e ativista William de Lucca,
apologia ao nazismo é crime no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-fardado-exibe-simbolo-nazistadesenhado-no-braco-em-sao-paulo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-06 00:07:02
Título: Marieta Severo é internada com Covid e pneumonia no Rio
Descrição: A atriz tem 74 anos e faz parte do grupo de risco da Covid-19, ela
não tem previsão de alta
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/marieta-severo-e-internada-comcovid-e-pneumonia-no-rio/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-06 05:03:13
Título: Moro já mentiu tanto que ninguém deve acreditar que ele não receberá
pagamentos da Odebrecht
Descrição: O ex-juiz faturou politicamente com a Lava Jato ao se tornar ministro
do governo de extrema direita. Agora, é mais que razoável suspeitar que irá
ganhar dinheiro de empresas cujos executivos condenou.The post Moro já mentiu
tanto que ninguém deve acreditar que ele não receberá pagamentos da Odebrecht
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/06/sergio-moro-alvarezs-marsal-odebrecht/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-06 03:00:00
Título: Para superação das crises, Brasil precisa abandonar o liberalismo
econômico. Entrevista especial com Luiz Carlos Bresser-Pereira
Descrição: A crise econômica que temos vivido em decorrência da < [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605293-para-superacao-das-crises-brasil-precisaabandonar-liberalismo-e-emitir-moeda-entrevista-especial-com-luiz-carlosbresser-pereira
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-07 04:30:46
Título: Vinte terras indígenas já sofrem com invasões e loteamentos ilegais na
Amazônia
Descrição: SÃO PAULO - As invasões de terras indígenas mudaram de patamar. Pelo
menos 20 áreas indígenas da Amazônia, situadas em cinco estados, enfrentam

problemas com loteamentos ilegais dentro de seus territórios, alguns deles já
homologados. Levantamentos feitos pelo Greenpeace e pelo Conselho Missionário
Indigenista (Cimi) mostram que os loteamentos se alastram principalmente pelos
estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Maranhão.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/vinte-terras-indigenas-ja-sofrem-cominvasoes-loteamentos-ilegais-na-amazonia-24784545
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-07 06:30:54
Título: Presidência gastará R$ 12 milhões para videomonitoramento com
reconhecimento facial
Descrição: O GSI pretende gastar até R$ 12,5 milhões com um sistema de
videomonitoramento com reconhecimento facial e inteligência artificial para os
prédios da Presidência.Segundo o edital, a empresa contratada terá de instalar
708 câmeras de cinco tipos diferentes em uma área de 330 metros dos Palácios do
Planalto, da Alvorada, do Jaburu e da Granja do Torto.A lista inclui 69 câmeras
panorâmicas de 180º, com valor de R$ 19 mil cada uma.O GSI afirma que a compra
pretende inibir agressões pessoais, episódios de furtos e roubos e invasões às
instalações presidenciais, além de \acompanhar a circulação de pessoal orgânico
e visitantes\.Leia também: Planalto gastará R$ 1,9 milhão com sistema de lives
para Bolsonaro, Mourão e servidores
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidencia-gastara-12-milhoespara-videomonitoramento-com-reconhecimento-facial-24781526
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-06 18:31:07
Título: 'Se contar, ninguém te contrata': os trabalhadores que escondem doenças
crônicas para conseguir emprego
Descrição: Com medo de discriminação e possíveis demissões, funcionários pedem
que médicos não revelem doença em atestados. Trabalhadores não são obrigados a
informar empregadores sobre doenças, que fazem parte de sua intimidade.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54618464
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-07 09:14:12
Título: Assaltos em Criciúma e Cametá: as ações do 'novo cangaço' que assola
cidades pelo Brasil
Descrição: Dois crimes aterrorizaram duas cidades e chocaram o resto do país nos
últimos dias.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/media-55214137
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-06 23:43:02
Título: Wanderson de Oliveira: “Não é possível uma grande campanha de vacinação
no Brasil já a partir do primeiro semestre”
Descrição: Ex-secretário do Ministério da Saúde teme descontrole da pandemia no
início de 2021, acredita que imunização coletiva deve demorar e considera
prematuro o desmonte de hospitais de campanha
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-06/wanderson-de-oliveira-nao-epossivel-uma-grande-campanha-de-vacinacao-no-brasil-ja-a-partir-do-primeirosemestre.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-07 01:44:29
Título: Desafio britânico para distribuir vacina passa por evitar roubos e
manter geladeiras a 70 graus negativos
Descrição: Centros médicos foram orientados a se prepararem para distribuir
imunização a partir do dia 14 de dezembro. Devido a problemas logísticos, lares
de idosos já não devem ser os primeiros a receber o tratamento
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-07/desafio-britanico-paradistribuir-vacina-passa-por-evitar-roubos-e-manter-geladeiras-a-70-grausnegativos.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global

Data: 2020-12-06 01:51:49
Título: Violência marca terceiro sábado de protestos contra a lei de segurança
na França
Descrição: Grupos de manifestantes incendeiam carros, quebram vitrines e agridem
a polícia em Paris
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-06/violencia-marcaterceiro-sabado-de-protestos-contra-a-lei-de-seguranca-na-franca.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-06 00:00:00
Título: Huck e Mandetta se encontram e avaliam haver espaço para aliança de
centro-direita em 2022
Descrição: Luciano Huck segue na articulação para formar uma \terceira via\ na
eleição de 2022. Ele se encontrou em sua casa, no Rio, com o ex-ministro Luiz
Henrique Mandetta (Saúde), em 20 de novembro. Conversaram longamente sobre o
cenário eleitoral, o resultado do pleito municipal e os reflexos para a disputa
presidencial que ocorrerá daqui a dois anos.Leia mais (12/06/2020 - 23h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/huck-e-mandetta-se-encontram-e-avaliam-haver-espacopara-alianca-de-centro-direita-em-2022.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-06 00:00:00
Título: Bolsonaro recebe medalha Leonel Brizola em homenagem de vereadores do RJ
Descrição: A Câmara Municipal de Queimados, no Rio de Janeiro, concedeu ao
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a medalha de honra ao mérito Leonel de
Moura Brizola, considerada a maior honraria da Casa. A moção foi aprovada em
plenário em novembro.Leia mais (12/06/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/bolsonaro-recebe-medalha-leonel-brizola-emhomenagem-de-vereadores-do-rj.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-06 00:00:00
Título: Bolsonaro não cederá e só reconhecerá Biden após dia 14, dizem
auxiliares
Descrição: Segundo auxiliares, Jair Bolsonaro não pretende ceder e só vai
reconhecer Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos após 14 de
dezembro, quando o colégio eleitoral deverá formalizar a vitória do
democrata.Leia mais (12/06/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/bolsonaro-nao-cedera-e-so-reconhecera-biden-aposdia-14-dizem-auxiliares.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-06 00:00:00
Título: Apenas 44 cidades do país terão maioria de mulheres nas Câmaras
Municipais
Descrição: A partir de fevereiro, Marília, Sônia, Solange, Marieli, Cleonice,
Rejane e Andreia irão ocupar o púlpito e o painel de votação da Câmara Municipal
de Floriano Peixoto, cidade de 1.700 habitantes do norte do Rio Grande do
Sul.Leia mais (12/06/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/apenas-44-cidades-do-pais-terao-maioria-de-mulheres-nascamaras-municipais.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-07 06:27:55
Título: Após novas sanções, Pequim diz que cabe a Washington decidir sobre
futuro das relações EUA-China

Descrição: Em 4 de dezembro, secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou
que os EUA sancionaram funcionários do Partido Comunista Chinês supostamente
envolvidos em atividades coercitivas.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020120716571167-apos-novassancoes-pequim-diz-que-cabe-a-washington-decidir-sobre-futuro-das-relacoes-euachina/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-07 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 7 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes
desta segunda-feira (7), na qual São Paulo deve anunciar plano de vacinação
contra COVID-19, Trump planeja saída triunfal da Casa Branca e últimos dados
serão lançados nas negociações do Brexit.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020120716570832-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-7-de-dezembro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-07 05:58:14
Título: Exército dos EUA busca modernizar drones para usá-los em operações
contra Rússia e China, diz portal
Descrição: O Exército dos EUA tenciona equipar os drones militares MQ-1C Grey
Eagle com radares de abertura sintética, indicadores de alvos móveis,
inteligência eletrônica, capacidade de inteligência de comunicação e receptores
de alerta de radar.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020120716570816-exercito-dos-eua-buscamodernizar-drones-para-usa-los-em-operacoes-contra-russia-e-china-diz-portal/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-07 05:33:17
Título: Trump planeja 'grande final' no dia da posse de Biden, diz mídia
Descrição: O presidente dos EUA Donald Trump pode sair da Casa Branca de
helicóptero no dia da posse do democrata Joe Biden, revela o portal Axios,
citando o canal NBC News.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120716570091-trump-planeja-grandefinal-no-dia-da-posse-de-biden-diz-midia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 21:10:39
Título: Chanceler venezuelano chama Pompeo de 'zumbi' após acusações de fraude
eleitoral
Descrição: O ministro das Relações Exteriores venezuelano Jorge Arreaza
respondeu aos comentários feitos pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo,
a respeito do pleito de hoje (6) para a Assembleia Nacional da Venezuela.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120616568722-chanceler-venezuelanochama-pompeo-de-zumbi-apos-acusacoes-de-fraude-eleitoral/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 11:24:38
Título: Ex-Mossad censura CIA por criticar morte de Fakhrizadeh: eles
'realizaram no passado atos similares'
Descrição: Como relata Efraim Halevy, ex-diretor do Mossad, John Brennan
defendeu assassinatos por meio de drones de \líderes e agentes terroristas\,
sendo que Fakhrizadeh era também militar.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120616567851-ex-mossadcensura-cia-por-criticar-morte-de-fakhrizadeh-eles-realizaram-no-passado-atossimilares/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 08:40:15
Título: Cientista iraniano Fakhrizadeh foi advertido para não viajar no dia do
assassinato, contam filhos

Descrição: Os filhos de Mohsen Fakhrizadeh, o cientista nuclear iraniano
assassinado em 27 de novembro, revelaram informações adicionais sobre a morte do
pai.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120616567487-cientistairaniano-fakhrizadeh-foi-advertido-para-nao-viajar-no-dia-do-assassinato-contamfilhos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 07:14:47
Título: Comércio mundial fica sem contêineres: o que China e EUA têm a ver?
Descrição: No mercado de transporte marítimo de contêineres começou um forte
aumento de taxas, fazendo com que os preços sejam agora dez vezes superiores.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120616567075-comercio-mundial-ficasem-conteineres-o-que-china-e-eua-tem-a-ver/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 06:15:19
Título: Melhor que bitcoin? Economistas apontam criptomoedas que estão crescendo
ainda mais
Descrição: O bitcoin alcançou um novo recorde de quase US$ 20 mil (R$ 102,52
mil), gerando interesse de investidores em todo mundo. Contudo, especialistas
aconselham considerar outras criptomoedas, que prometem crescer ainda mais.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120616566948-melhor-que-bitcoineconomistas-apontam-criptomoedas-que-estao-crescendo-ainda-mais/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-06 05:19:12
Título: Drones do Hezbollah entram no espaço aéreo de Israel filmando
instalações das FDI, diz mídia (VÍDEO)
Descrição: Drones do movimento Hezbollah entraram no espaço aéreo de Israel
apesar das medidas tomadas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), tendo filmado
várias instalações militares, informou a agência Mehr.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120616566919-drones-dohezbollah-entram-no-espaco-aereo-de-israel-filmando-instalacoes-das-fdi-dizmidia-video/

