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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 09:47:14
Título: 8 De dezembro: 1000 dias de Marielle ausente!, por Ricardo Mezavila
Descrição: Marielle sempre citava a escritora ativista dos direitos civis, a 
caribenha-americana Audre Lorde: \Não sou livre enquanto outra mulher for 
prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas.\
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/8-de-dezembro-1000-dias-de-marielle-
ausente/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 20:54:08
Título: Rio de Janeiro já registrou 22 crianças baleadas e oito mortas em 2020
Descrição: Na última sexta-feira (4), duas crianças negras que brincavam na 
porta de casa em Caxias foram mortas por tiros de fuzil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/rio-de-janeiro-ja-registrou-22-
criancas-baleadas-e-oito-mortas-em-2020

Fonte: The Guardian
Data: 2020-12-07 18:43:07
Título: A morte de duas meninas aumenta a indignação com o número terrível de 
vidas negras no Brasil
Descrição: Fuzilamento de primos de apenas quatro e sete anos, supostamente pela
polícia, aumenta os apelos por um acerto de contas nacional sobre o 'genocídio' 
O fuzilamento de duas jovens negras - que tinham entre elas menos de 11 anos de 
vida - gerou indignação no Brasil e intensificou a debate sobre a violência 
policial e o racismo estrutural em um país que ainda luta contra o legado da 
escravidão. Emily Victoria Moreira dos Santos e Rebeca Beatriz Rodrigues Santos,
primas de quatro e sete anos, foram mortas na noite de sexta-feira enquanto 
jogavam fora da casa de sua avó em Barro Vermelho , uma favela de tijolos 
vermelhos na degradada orla norte do Rio. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2020/dec/07/brazil-girls-killing-black-
lives-matter

Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-07 18:08:03
Título: A guerra é contra as drogas, mas quem morre são meninas negras como 
Emilly e Rebeca
Descrição: A decisão do Brasil de ir contra a reclassificação da maconha deixa 
claro que a posição do governo atual é manter certos grupos sob controle – no 
caso, os negros e pobres brasileiros.The post A guerra é contra as drogas, mas 
quem morre são meninas negras como Emilly e Rebeca appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/07/guerra-contra-as-drogas-corpos-negros-
emily-rebeca/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 08:00:09
Título: Instituições reagem à nomeação arbitrária de 19 reitores e marcam ato 
para esta terça
Descrição: Julgamento no STF sobre obrigatoriedade de seguir a lista tríplice 
foi paralisado após voto de Fachin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/instituicoes-reagem-a-nomeacao-
arbitraria-de-19-reitores-e-marcam-ato-para-esta-terca

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 15:31:16
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Título: Lava Jato tentou manobra para criar Ong e gerir R$ 270 milhões de acordo
com holding da JBS
Descrição: Procurador-geral da República, Augusto Aras frustrou os planos de 
procuradores da Lava Jato de Brasília, que usavam a ONG Transparência 
Internacional para desvirar recursos de acordo de leniência, a exemplo do que 
foi feito pela força-tarefa em Curitiba
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-tentou-manobra-para-criar-
ong-e-gerir-r-270-milhoes-de-acordo-com-holding-da-jbs/

Fonte: Viomundo
Título: Gabriel Araújo: Quem governa o Brasil de fato são os arapongas do Gabinete de 
Segurança Institucional
Descrição: A criação do GSI em seu novo formato, substituindo a então Casa 
Militar e antigo Gabinete Militar, em 24 de Setembro de 1999, significou mais 
uma imposição do poder militar ante o poder civil.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/gabriel-araujo-quem-governo-o-brasil-
de-fato-sao-os-arapongas-do-gabinete-de-seguranca.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 13:30:29
Título: Mourão sobre Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro: “são três moleques”
Descrição: O clima entre o vice e Bolsonaro não anda nada bem. As opiniões que 
Mourão tem emitido para a imprensa têm irritado cada vez mais Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-sobre-flavio-carlos-e-eduardo-
bolsonaro-sao-tres-moleques/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-12-07 00:00:00
Título: Mourão diz que Brasil pagará mais caro caso Huawei não participe de 
leilão do 5G
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão avaliou nesta segunda-feira (7) que
o Brasil pagará mais caro caso a empresa chinesa Huawei não forneça equipamentos
na transição para a tecnologia 5G.Leia mais (12/07/2020 - 14h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2020/12/mourao-diz-que-eventual-exclusao-da-huawei-do-5g-teria-custo-
muito-caro.shtml

Fonte: Montedo
Título: Equipe brasileira ministra estágio de operações na selva para o exército
chinês
Descrição: De 26 de outubro a 17 de novembro, uma equipe ministrou um Estágio de
Operações na Selva para um efetivo de 50 Cadetes de Forças Especiais, na 
Academia de Forças Especiais do Exército Popular de Libertação, situada na 
cidade de Guangzhou, na China.
Url : https://www.montedo.com.br/2020/12/07/equipe-brasileira-ministra-estagio-
de-operacoes-na-selva-para-o-exercito-chines/

Fonte: Xinhua
Título: Exportações de carne bovina brasileira batem recorde em novembro graças 
à China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/08/c_139573069.htm

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 23:00:46
Título: TV GGN 20h: A hora de discutir o fim da militarização da polícia
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre as últimas notícias 
na política e na economia do Brasil nesta segunda-feira, 07 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-hora-de-discutir-o-fim-da-
militarizacao-da-policia/

Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-12-08 00:39:41
Título: Salário mínimo deveria ter sido R$ 5.289,53 em novembro, afirma DIEESE
Descrição: O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), nesta segunda-feira (7), divulgou o valor que deveria ter sido o 
salário mínimo no mês de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/salario-minimo-deveria-ter-sido-r-
5-28953-em-novembro-afirma-dieese/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 20:20:29
Título: Cesta básica custa mais que meio salário mínimo líquido em novembro, vê 
Dieese
Descrição: Preços dos alimentos seguiram aumentando em novembro, com destaque 
para carne, óleo de soja, batata e arroz, maior alta foi constatada em Brasília,
com 17,05%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cesta-basica-custa-mais-que-meio-
salario-minimo-liquido-em-novembro-ve-dieese/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 11:54:33
Título: Óleo de soja teve aumento de 100% em um ano e puxa volta da 
hiperinflação
Descrição: O fantasma da hiperinflação volta a rondar o Brasil desde o início do
Plano Real, em 1994. Muitos dos brasileiros mais jovens não conheciam esse 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/oleo-de-soja-teve-aumento-de-100-
em-um-ano-e-puxa-aumento-no-preco-de-alimentos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 17:53:40
Título: Após alta de 33%, preço da batata não dá folga e sobe de novo no atacado
Descrição: Analistas dizem que previsão de chuva nesta semana pode dificultar 
colheita outra vez, o que, se confirmado, pressionará ainda mais os valores para
cima
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-alta-de-33-preco-da-batata-nao-
da-folga-e-sobe-de-novo-no-atacado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 19:38:05
Título: Covid escala e Brasil volta aos piores registros de novos infectados por
semana
Descrição: Após dois meses, total de mortos em sete dias volta a superar a marca
de quatro mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/covid-escala-e-brasil-volta-aos-
piores-registros-de-novos-infectados-por-semana

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 16:00:16
Título: Sem aprovação da Anvisa, SP anuncia início da vacinação contra a covid 
para janeiro
Descrição: Imunização começará por profissionais da saúde, indígenas e 
quilombolas e, até março, abrangerá toda a população idosa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/sem-aprovacao-da-anvisa-sp-
anuncia-inicio-da-vacinacao-contra-a-covid-para-janeiro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 09:30:18
Título: Bolsonaro contratou cobertura de apenas 10% da população em consórcio de
vacinas contra Covid-19
Descrição: Até o fim de outubro, Bolsonaro apostava mais em medicamentos de cura
da Covid-19 e criticou a \pressa\ em comprar a vacina
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-contratou-cobertura-de-
apenas-10-da-populacao-em-consorcio-de-vacinas-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/noticias/apos-alta-de-33-preco-da-batata-nao-da-folga-e-sobe-de-novo-no-atacado/
https://revistaforum.com.br/noticias/apos-alta-de-33-preco-da-batata-nao-da-folga-e-sobe-de-novo-no-atacado/
https://revistaforum.com.br/noticias/cesta-basica-custa-mais-que-meio-salario-minimo-liquido-em-novembro-ve-dieese/
https://revistaforum.com.br/noticias/cesta-basica-custa-mais-que-meio-salario-minimo-liquido-em-novembro-ve-dieese/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-contratou-cobertura-de-apenas-10-da-populacao-em-consorcio-de-vacinas-contra-covid-19/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-contratou-cobertura-de-apenas-10-da-populacao-em-consorcio-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/sem-aprovacao-da-anvisa-sp-anuncia-inicio-da-vacinacao-contra-a-covid-para-janeiro
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/sem-aprovacao-da-anvisa-sp-anuncia-inicio-da-vacinacao-contra-a-covid-para-janeiro
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/covid-escala-e-brasil-volta-aos-piores-registros-de-novos-infectados-por-semana
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/covid-escala-e-brasil-volta-aos-piores-registros-de-novos-infectados-por-semana
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/oleo-de-soja-teve-aumento-de-100-em-um-ano-e-puxa-aumento-no-preco-de-alimentos/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/oleo-de-soja-teve-aumento-de-100-em-um-ano-e-puxa-aumento-no-preco-de-alimentos/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/salario-minimo-deveria-ter-sido-r-5-28953-em-novembro-afirma-dieese/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/salario-minimo-deveria-ter-sido-r-5-28953-em-novembro-afirma-dieese/


Data: 2020-12-07 23:43:02
Título: Dirceu prega unidade da esquerda contra “direita liberal” e prevê 
derrota de Bolsonaro em 22
Descrição: Ex-presidente do PT participou de live com Antônio Neto (PDT), 
Marcelo Freixo (PSOL) e Jandira Feghali (PCdoB). Todos convergem em um ponto: 
esquerda precisa agora se unir em torno de um projeto de país em comum e não de 
um candidato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dirceu-prega-unidade-da-esquerda-
contra-direita-liberal-e-preve-derrota-de-bolsonaro-em-22/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 00:44:32
Título: Moraes nega pedido de Bolsonaro para não depor em inquérito
Descrição: Investigação está relacionada a interferência na Polícia Federal, 
ministro do STF decidiu que o formato do depoimento será definido em plenário
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/moraes-nega-pedido-de-bolsonaro-para-nao-
depor-em-inquerito/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 19:50:40
Título: Senado pode derrubar portaria de Camargo que alterou lista de 
personalidades negras
Descrição: Gil, Elza Soares e Milton Nascimento podem voltar para a relação de 
notáveis da Fundação Palmares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/senado-pode-derrubar-portaria-
de-camargo-que-alterou-lista-de-personalidades-negras

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 21:02:18
Título: Entidades se mobilizam contra projeto que libera mais agrotóxicos no RS
Descrição: Em regime de urgência, governo gaúcho quer liberar no estado 
agrotóxicos proibidos em países de origem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/entidades-se-mobilizam-contra-
projeto-que-libera-mais-agrotoxicos-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 20:52:24
Título: Despejo violento em ocupação deixa pessoas feridas em Curitiba (PR)
Descrição: Sem permitir que voltassem a recolher seus pertences, a Guarda 
Municipal dispersou as pessoas usando balas de borracha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/despejo-violento-em-ocupacao-
deixa-pessoas-feridas-em-curitiba-pr
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 20:17:33
Título: Cortes em programas de saúde mental reacendem lógica de manicômios, diz 
pesquisadora
Descrição: Para Mônica Nunes, do GT Saúde Mental da Abrasco, desmonte faz o país
regressar a tratamentos violentos e segregadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/cortes-em-programas-de-saude-
mental-reacendem-logica-de-manicomios-diz-pesquisadora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 18:14:19
Título: \Privatizar a Cedae é institucionalizar figura do atravessador\, 
denuncia sindicato
Descrição: Acordo entre o BNDES e o Governo do Rio agenda edital de \consórcio\ 
da estatal de sanamento para o próximo dia 18
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/privatizar-a-cedae-e-
institucionalizar-figura-do-atravessador-denuncia-sindicato
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Data: 2020-12-07 17:52:57
Título: Tributar super-ricos no Brasil é uma \questão de justiça”, diz Fátima 
Silva da CNTE
Descrição: Confira conversa do Extra Classe com a secretária-geral da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/tributar-super-ricos-no-brasil-
e-uma-questao-de-justica-diz-fatima-silva-da-cnte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 17:00:04
Título: Artigo | Eleições legislativas na Venezuela: vitória da paz e do 
chavismo
Descrição: Defensores do golpe de Estado, dos atos terroristas e os alardeadores
da invasão dos EUA terminam totalmente isolados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/artigo-eleicoes-legislativas-na-
venezuela-vitoria-da-paz-e-do-chavismo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 20:30:06
Título: Bloqueio é a principal causa da abstenção eleitoral na Venezuela, avalia
analista
Descrição: Cerca de 31% do eleitorado compareceu às urnas, uma cifra negativa 
para o histórico eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/bloqueio-e-a-principal-causa-da-
abstencao-eleitoral-na-venezuela-avalia-analista

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 23:46:50
Título: Eleições da Venezuela foram um show democrático, diz PT em nota
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o secretário de 
Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira, divulgaram nota oficial da 
legenda sobre as eleições 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/eleicoes-da-venezuela-foram-um-
show-democratico-diz-pt-em-nota/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 11:42:29
Título: Na Região Metropolitana do Recife centro-esquerda perde espaço e direita
avança
Descrição: Metade das cidades da RMR escolheram mudar de gestão do Executivo 
Municipal, optando por candidatos conservadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/na-regiao-metropolitana-do-
recife-centro-esquerda-perde-espaco-e-direita-avanca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 11:17:29
Título: Câncer de útero: o que é, quais são os sintomas e como prevenir
Descrição: Anualmente, 7 mil mulheres brasileiras morrem por câncer de útero. Em
2020, 16 mil casos devem ser registrados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/cancer-de-utero-o-que-e-quais-
sao-os-sintomas-e-como-prevenir
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 08:00:09
Título: Instituições reagem à nomeação arbitrária de 19 reitores e marcam ato 
para esta terça
Descrição: Julgamento no STF sobre obrigatoriedade de seguir a lista tríplice 
foi paralisado após voto de Fachin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/instituicoes-reagem-a-nomeacao-
arbitraria-de-19-reitores-e-marcam-ato-para-esta-terca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-07 05:10:47
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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-maioria-
dos-assentos-da-assembleia-nacional-na-venezuela
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 22:28:51
Título: João Doria envia carga de vacina para Curitiba, anuncia prefeito Rafael 
Greca
Descrição: O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM) anunciou nesta segunda-
feira (7) carga de vacina para profissionais de saúde na capital paranaense será
cedida pelo governador 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/joao-doria-envia-carga-de-vacina-
para-curitiba-anuncia-prefeito-rafael-greca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 22:10:42
Título: Vereador do PSOL quer revogar título de cidadão de Belém dado a 
Bolsonaro
Descrição: Inconformado com o fracasso do seu candidato a prefeito em Belém 
(PA), que perdeu as eleições para Edmilson Rodrigues (PSOL), Bolsonaro decidiu 
ofender o povo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/vereador-do-psol-quer-revogar-
titulo-de-cidadao-de-belem-dado-a-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 20:25:32
Título: Gleisi: PT e esquerdas precisam se fortalecer para enfrentar o que vem 
por aí
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), faz um 
balanço da disputa eleitoral de 2020, contabiliza as derrotas e vitórias e diz 
que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-pt-e-esquerdas-precisam-se-
fortalecer-para-enfrentar-o-que-vem-por-ai/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 18:52:25
Título: PGR bloqueia ‘caixa-preta’ da Lava Jato no valor de R$ 270 milhões
Descrição: O PT classificou como escândalo a descoberta do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, que bloqueou o repasse de R$ 270 milhões para clone de 
fundação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pgr-bloqueia-caixa-preta-da-lava-
jato-no-valor-de-r-270-milhoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 17:39:57
Título: Covid-19: Governo de São Paulo divulga plano estadual de vacinação
Descrição: O governo de São Paulo divulgou hoje (7) seu plano de vacinação 
contra a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O plano mostra como 
funcionará 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-governo-de-sao-paulo-
divulga-plano-estadual-de-vacinacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 17:28:50
Título: Projeto de deputado do PSL desobriga templos religiosos de cumprir 
medidas para o enfrentamento da Covid-19
Descrição: Um projeto de lei, que tramita na Câmara dos Deputados, desobriga os 
templos religiosos de cumprir as medidas adotadas pelo poder público para o 
enfrentamento 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/projeto-de-deputado-do-psl-
desobriga-templos-religiosos-de-cumprir-medidas-para-o-enfrentamento-da-covid-
19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 15:39:05
Título: Ex-decano da Lava Jato pede revolta contra Bolsonaro “pela” vacina
Descrição: O ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-decano da Lava 
Jato, em artigo, defendeu hoje (7) uma revolta popular pela vacina e pela 
responsabilidade, por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ex-decano-da-lava-jato-pede-
revolta-contra-bolsonaro-pela-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 14:13:49
Título: Huck e Mandetta articulam frente de centro-direita para 2022
Descrição: O apresentador de TV Luciano Huck e o ex- ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, reuniram-se no final de novembro para tentar formar uma 
“terceira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/huck-e-mandetta-articulam-frente-
de-centro-direita-para-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 13:24:46
Título: Vem aí Renan Calheiros para a presidência do Senado
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) voltou a ser cotado para a 
presidência do Senado. A eleição vai ocorrer em fevereiro do ano que vem. Neste 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/vem-ai-renan-calheiros-para-a-
presidencia-do-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-07 11:42:47
Título: Deputado petista quer explicações do Ministério da Saúde sobre o 
vazamento de dados de milhões de brasileiros
Descrição: O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) requereu, na Comissão 
Externa da Câmara destinada a acompanhar as ações preventivas ao Coronavírus no 
Brasil, a realização de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/deputado-petista-quer-explicacoes-
do-ministerio-da-saude-sobre-o-vazamento-de-dados-de-milhoes-de-brasileiros/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 10:00:14
Título: A era dos absurdos do Venture Capital, por Luis Nassif
Descrição: A conclusão da reportagem é que a imprudência dos capitalistas de 
risco permitiu ganhos de intermediários astutos e charlatões bombásticos, em 
detrimento, dos funcionários e dos empresários criativos.  São pressionados por 
capitalistas de risco, induzidos a escolhidas erradas. E quando explodem, não 
importa o que aconteça, os capitalistas de rico ficam mais ricos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-era-dos-absurdos-do-venture-
capital-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 09:58:30
Título: “Temos medo que com acordo de Vale e Governo de Minas Gerais, crimes se 
repitam”, alertam comunidades em Brumadinho
Descrição: Está previsto para quarta, 09, a assinatura do acordo de compensação 
pelo rompimento da barragem da Vale, que matou 272 pessoas. Comunidades 
atingidas não são consideradas no diálogo entre Vale e Governo de MG
Url :https://jornalggn.com.br/movimentos-sociais/temos-medo-que-com-acordo-de-
vale-e-governo-de-minas-gerais-crimes-se-repitam-alertam-comunidades-em-
brumadinho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 09:53:30
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Título: Perdemos a noção (II), por Izaías Almada
Descrição: Se a hipocrisia fosse um produto de alto valor no mercado mundial 
seríamos, com certeza, grandes exportadores dessa “commoditie”.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/perdemos-a-nocao-ii-por-izaias-almada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 09:00:18
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Funcionários da Trump rejeitaram oferta da Pfizer de vender 
mais doses de vacina 105K NYT&gt, Mundopor Sharon LaF EUA atinge número recorde 
de hospitalizações por Covid-19 46 CNN.com  Canal RSS Com a Covid-19 em alta, 
onde estão os líderes da América? Mais de 400 CNN.com  Cana A maior parte da 
Califórnia é novamente bloqueada como [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-206/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 02:23:28
Título: Os bastidores do dia em que o STF surpreendentemente defendeu a 
Constituição
Descrição: Para quem acompanhou a elaboração do voto de Gilmar, a posição de Fux
foi considerada alho hipócrita, criticando a judicialização da política.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/os-bastidores-do-dia-em-que-o-stf-
surpreendentemente-defendeu-a-constituicao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 22:39:34
Título: Anvisa reage a Doria e freia Coronavac
Descrição: Agência do governo federal diz que documentação da fase 3 ainda não 
foi encaminhada, relatório de inspeção só pode ficar pronto em janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/anvisa-reage-a-doria-e-freia-coronavac/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 21:58:02
Título: Pesquisa chama atenção para as condições de trabalho e saúde dos agentes
comunitários
Descrição: Mariana Nogueira chama atenção para as condições de trabalho e saúde 
dos agentes comunitários de saúde, que são abordadas no segundo boletim 
produzido pela pesquisa, que acaba de ser divulgado. 
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/pesquisa-chama-atencao-para-as-
condicoes-de-trabalho-e-saude-dos-agentes-comunitarios/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 21:51:16
Título: Na Justiça, Vale recusa direito aos atingidos de Antônio Pereira, em 
Ouro Preto (MG)
Descrição: As famílias que precisaram ser removidas foram reconhecidas enquanto 
atingidas pelo poder judiciário, conquistaram direito ao auxílio financeiro 
emergencial, apoio à saúde mental e física e direito à assessoria técnica.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/na-justica-vale-recusa-direito-aos-
atingidos-de-antonio-pereira-em-ouro-preto-mg/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 21:39:58
Título: Futuros de água serão negociados em Wall Street assim como ouro e 
petróleo, diz Bloomberg
Descrição: Os contratos serão lançados na Califórnia pelo CME Group, que 
assegura que esta medida ajudará usuários a administrar melhor a oferta e 
demanda do recurso.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/futuros-de-agua-serao-negociados-
em-wall-street-assim-como-ouro-e-petroleo-diz-bloomberg/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 21:27:53
Título: Governo Bolsonaro suspende exames para pessoas com HIV e hepatite C
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Descrição: Contrato com empresa responsável venceu em novembro, e novo pregão 
fracassou, genotipagem é fundamental para determinar tratamentos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-suspende-exames-para-
pessoas-com-hiv-e-hepatite-c/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-07 20:33:24
Título: Mourão contradiz governo e fala em 150 milhões de brasileiros vacinados
Descrição: O número calculado pelo vice é diferente do anúncio do próprio 
Ministério de Saúde, no pré-plano de vacinação contra Covid-19
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/mourao-contradiz-governo-e-fala-em-
150-milhoes-de-brasileiros-vacinados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 01:54:33
Título: PF tem 30 dias para concluir perícia em ação que pode cassar chapa de 
Bolsonaro, determina TSE
Descrição: As ações foram protocoladas, ainda durante a campanha eleitoral de 
2018, pelos então candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Silva (Rede), e 
tratam do hackeamento do grupo de Facebook “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, 
que tinha 2,7 milhões de integrantes.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pf-tem-30-dias-para-concluir-pericia-
em-acao-que-pode-cassar-chapa-de-bolsonaro-determina-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 01:00:25
Título: Médica negra encabeçará equipe anticovid de Joe Biden
Descrição: Marcella Nunez-Smith presidirá grupo de trabalho que também conta com
a presença do infectologista Anthony Fauci, desafeto de Donald Trump, que será 
assessor da presidência
Url :https://revistaforum.com.br/global/medica-negra-encabecara-equipe-
anticovid-de-joe-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 00:42:50
Título: Felipe Neto reafirma que impeachment de Dilma foi golpe: “O povo é 
vítima de uma construção antipetista”
Descrição: \O cara que tá preocupado em colocar comida na mesa ele não tem nem 
tempo de entender os meandros políticos de um golpe como aconteceu com a Dilma\,
disse o influenciador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/felipe-neto-reafirma-que-impeachment-
de-dilma-foi-golpe-o-povo-e-vitima-de-uma-construcao-antipetista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 23:37:53
Título: “Micheque” bomba nas redes com exposição esdrúxula de trajes da posse, 
veja repercussões
Descrição: Termo que lembra depósito de R$ 89 mil na conta da primeira-dama por 
Queiroz foi usado por internautas para criticar evento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/micheque-bomba-nas-redes-com-
exposicao-esdruxula-de-trajes-da-posse-veja-repercussoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 22:59:38
Título: Eleições na Venezuela, Uruguai se despede de Tabaré Vázquez e “imposto 
Forbes” na Argentina
Descrição: Uruguai se despede do grande Tabaré Vázquez, que governou o país por 
dois mandatos. Venezuela caminha para recuperar normalidade democrática. 
Argentina aprova o “imposto Forbes” e se prepara para iniciar a vacinação contra
o covid 19.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/eleicoes-na-venezuela-uruguai-se-
despede-de-tabare-vazquez-e-imposto-forbes-na-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-07 22:54:46
Título: Cacique eleito prefeito em Pernambuco pode ter candidatura cassada
Descrição: Entidade faz carta de solidariedade e lembra que processo que pode 
impugnar chapa de Marcos Xukuru foi iniciado em caso em que ele sofreu atentado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/cacique-eleito-prefeito-
em-pernambuco-pode-ter-candidatura-cassada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 21:46:37
Título: Em meio à celebração do Dia Mundial de Combate à Aids, governo Bolsonaro
suspende exames de HIV
Descrição: Ministério da Saúde deixou vencer o contrato com empresa que 
realizava os exames e não conseguiu concluir novo pregão
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-meio-a-celebracao-do-dia-mundial-de-
combate-a-aids-governo-bolsonaro-suspende-exames-de-hiv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 21:01:53
Título: Duas vereadoras negras e uma trans sofrem ameaças anônimas
Descrição: Também no #ElesNão do Jornal da Fórum, as denúncias de assédio sexual
contra Marcius Melhem. Com Laura Capriglione e Anne Moura.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/duas-vereadoras-negras-e-uma-trans-
sofrem-ameacas-anonimas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 20:44:41
Título: “Matou o cara do Carrefour desse jeito”: Jovem negro é espancado por 
seguranças de supermercado de MG
Descrição: Acusado de roubo, Alex Júnior Alves de Souza foi agredido por no 
supermercado Guaicuí, na cidade de Várzea da Palma, cliente tentou filmar a 
agressão e foi impedida por funcionário e imagens de câmera de segurança mostram
que jovem não roubou nada, assista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/matou-o-cara-do-carrefour-desse-jeito-
jovem-negro-e-espancado-por-segurancas-de-supermercado-de-mg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 20:42:13
Título: Websérie denuncia demissão de bancários durante a pandemia
Descrição: Em cada capítulo da websérie um caso real de demissão ocorrido 
durante a pandemia é apresentado.  É a forma que o sindicato encontrou de dar 
rosto e voz aos dramas invisíveis nas estatísticas.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/webserie-denuncia-
demissao-de-bancarios-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 19:10:34
Título: Milicianos se filiaram ao PSOL em 2016 e polícia apura se foi para 
monitorar Marielle, diz revista
Descrição: Assassinato da vereadora vai completar mil dias sem respostas sobre 
as motivações do crime, segundo reportagem da Veja, um dos filiados era braço 
direito de Adriano Nóbrega, homenageado por Flávio Bolsonaro na Alerj
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/milicianos-se-filiaram-ao-psol-em-
2016-e-policia-apura-se-foi-para-monitorar-marielle-diz-revista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 18:42:14
Título: Boulos enxerga “cenário explosivo” ano que vem: “Barril de pólvora”
Descrição: Psolista prevê uma convulsão social diante do fim do auxílio 
emergencial, crise econômica e guerra pela vacina contra a Covid, Boulos diz 
ainda que quer unir esquerda e viajar pelo país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-enxerga-cenario-explosivo-ano-
que-vem-barril-de-polvora/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-07 17:36:11
Título: Autor de ameaça contra Carol Dartora fala em atentado em escola onde 
vereadora trans dá aulas, em BH
Descrição: \Eu irei transformar o Bernoulli num mar de sangue. Vou invadir essa 
m* e vou matar todas as vadias e todos os negros\, diz o texto, assinado por 
Ricardo Wagner Arouxa
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/autor-de-ameaca-contra-carol-
dartora-fala-em-atentado-em-escola-onde-vereadora-trans-da-aulas-em-bh/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 17:01:57
Título: Bolsonaro aparelha Anvisa com militares e pode dificultar vacinação 
contra Covid-19
Descrição: Aliados do presidente ocupam três das cinco diretorias do órgão. 
Reportagem da Reuters aponta temor entre governadores e parlamentares com o uso 
político da vacina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-aparelha-anvisa-com-
militares-e-pode-dificultar-vacinacao-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 15:56:01
Título: PGR acaba com a Lava Jato e incorpora ações aos Gaecos
Descrição: Seis anos e 8 meses depois de ser instituída e mudar os rumos 
políticos e econômicos do Brasil, Lava Jato está sendo dissolvida pela 
Procuradoria-Geral da República
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pgr-acaba-com-a-lava-jato-e-incorpora-
acoes-aos-gaecos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 14:38:35
Título: Mais inflação: Gasolina teve aumento de 15% desde maio deste ano
Descrição: Novembro foi o sexto mês com aumentos sucessivos do combustível. No 
mês, as maiores altas foram registradas no Amapá (5,37%) e na Bahia (5,09%)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mais-inflacao-gasolina-teve-aumento-de-
15-desde-maio-deste-ano/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 14:05:19
Título: “A gente só existe para dar voto”, diz avó de menina negra assassinada 
por PMs no Rio
Descrição: Rebecca, de 7 anos, e a prima Emilly, de 5 anos, foram assassinadas a
tiros durante operação da PM em Duque de Caxias quando brincavam em frente ao 
portão de casa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/a-gente-so-existe-para-dar-voto-diz-avo-
de-menina-negra-assassinada-por-pms-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 12:47:18
Título: Neto de Brizola condena entrega de medalha com nome do avô a Bolsonaro: 
“Incompatível”
Descrição: Presidente recebe a homenagem da Câmara Municipal de Queimados, no 
Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/neto-de-brizola-condena-entrega-de-
medalha-com-nome-do-avo-a-bolsonaro-incompativel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 11:39:55
Título: Google é acusado de racismo por funcionários e pesquisadores
Descrição: Mais de 1.200 trabalhadores e pesquisadores assinaram carta em defesa
de Timnit Gebru, pesquisadora da plataforma que alega censura e racismo em sua 
demissão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/google-e-acusado-de-racismo-por-
funcionarios-e-pesquisadores/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 11:24:28
Título: Wuhan detecta coronavírus em carnes congeladas do Brasil
Descrição: A cidade chinesa foi o primeiro epicentro da Covid-19 no mundo. 
Autoridades locais detectaram a contaminação por coronavírus em um lote de carne
de porco congelada enviada por empresa brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/wuhan-detecta-coronavirus-em-
carnes-congeladas-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 10:56:10
Título: Senador tucano quer transformar Bolsa Família em “Lei de 
Responsabilidade Social”
Descrição: Dono da maior fortuna do Senado, Tasso Jereissati  apresentou 
proposta a líder do governo que prevê renda mínima e cria \FGTS\ para baixa 
renda e poupança para alunos matriculados na rede pública
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-tucano-quer-transformar-bolsa-
familia-em-lei-de-responsabilidade-social/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 10:36:22
Título: Em meio à segunda onda de Covid e à crise, Bolsonaro encerra auxílio 
emergencial
Descrição: Últimas parcelas do programa serão pagas até o dia 29 deste mês
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-meio-a-segunda-onda-de-covid-e-a-
crise-bolsonaro-encerra-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-07 09:58:42
Título: Fantástico esconde que consultoria que contratou Moro atua na 
recuperação judicial da Odebrecht
Descrição: Em mais de 15 minutos, reportagem do Fantástico sobre o livro A 
Organização, de Malu Gaspar, narrou os bastidores da devastação da Odebrecht 
pela Lava Jato, mas ignorou fato de Sergio Moro ter se tornado sócio de empresa 
que atua na recuperação da empreiteira
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-esconde-que-consultoria-que-
contratou-moro-atua-na-recuperacao-judicial-da-odebrecht/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-08 05:02:41
Título: Trabalhadores da Amazon estão organizando uma luta global
Descrição: A Amazon tem atingido lucros recorde — mas só sobram migalhas para os
trabalhadores de base que mantêm a gigante online funcionando. The post 
Trabalhadores da Amazon estão organizando uma luta global appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/08/trabalhadores-da-amazon-estao-
organizando-uma-luta-global/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-07 18:08:03
Título: A guerra é contra as drogas, mas quem morre são meninas negras como 
Emilly e Rebeca
Descrição: A decisão do Brasil de ir contra a reclassificação da maconha deixa 
claro que a posição do governo atual é manter certos grupos sob controle – no 
caso, os negros e pobres brasileiros.The post A guerra é contra as drogas, mas 
quem morre são meninas negras como Emilly e Rebeca appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/07/guerra-contra-as-drogas-corpos-negros-
emily-rebeca/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-07 00:00:00
Título: De madrugada, deputado do DEM pede votos contra candidato de Bolsonaro
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Descrição: Com a decisão do STF barrando a reeleição de Rodrigo Maia anunciada 
perto da meia noite, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) não esperou o dia 
raiar para intensificar sua campanha.Leia mais (12/07/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/de-madrugada-deputado-do-dem-pede-votos-contra-
candidato-de-bolsonaro.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-07 00:00:00
Título: Neto de Brizola tenta reverter homenagem a Bolsonaro feita por vereador 
do RJ
Descrição: O vereador do Rio Leonel Brizola Neto (PSOL) telefonou para o 
vereador de Queimados (RJ) José Carlos Leal Nogueira (PSDB), o Cacau, na segunda
(7) para demovê-lo de homenagear o presidente Jair Bolsonaro com a medalha de 
honra ao mérito Leonel de Moura Brizola, concedida pela Câmara Municipal.Leia 
mais (12/07/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/neto-de-brizola-tenta-reverter-homenagem-a-
bolsonaro-feita-por-vereadores-do-rj.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-07 00:00:00
Título: Intercept lança programa de bolsas para repórteres negros
Descrição: O Intercept Brasil está disponibilizando bolsas para jornalistas 
negros para que produzam reportagens investigativas sobre temas diversos. As 
bolsas variam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Além da bolsa, os repórteres poderão 
passar pela mentoria de um editor do Intercept e por uma formação com aulas 
online sobre temas como investigação, segurança digital, [...]Leia mais 
(12/07/2020 - 12h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://novoemfolha.blogf
olha.uol.com.br/?p=10555
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 01:23:00
Título: Rodrigo Maia promete pautar projeto para manter saúde mental no SUS
Descrição: Revogação de portarias pelo governo poderá interromper programas de 
saúde mental
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713604-rodrigo-maia-promete-pautar-
projeto-para-manter-saude-mental-no-sus/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 00:03:00
Título: Câmara aprova texto-base para projeto de incentivo à navegação entre 
portos nacionais
Descrição: Deputados ainda vão analisar destaques que podem alterar pontos da 
proposta, conhecida como BR do Mar
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713522-camara-aprova-texto-base-para-
projeto-de-incentivo-a-navegacao-entre-portos-nacionais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-07 23:54:00
Título: Projeto esclarece que sexo com meninas de 14 anos, com fim de exploração
sexual, é crime
Descrição: Para autora, vítima hoje está desprotegida no dia do seu aniversário 
de 14 anos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713277-projeto-esclarece-que-sexo-com-
meninas-de-14-anos-com-fim-de-exploracao-sexual-e-crime/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-07 23:33:00
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Título: Projeto altera faixas de consumo da tarifa social para beneficiar 
famílias de baixa renda
Descrição: Proposta aumenta de 220 kWh para 350 kWh o limite de consumo para 
receber desconto na conta de energia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712213-projeto-altera-faixas-de-consumo-
da-tarifa-social-para-beneficiar-familias-de-baixa-renda/
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Título: Moradores de Brumadinho temem mesmos erros que os de Mariana na 
reparação de danos da Vale
Descrição: Comissão externa promoveu audiência pública nesta segunda-feira, 
nenhum representante da Vale participou
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713519-moradores-de-brumadinho-temem-
mesmos-erros-que-os-de-mariana-na-reparacao-de-danos-da-vale/
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Título: TCU aponta risco de descumprimento de regras fiscais em programas do 
governo
Descrição: Em audiência da Comissão Mista do Congresso, auditores relacionam 21 
tipos de problemas no enfrentamento à pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713504-tcu-aponta-risco-de-
descumprimento-de-regras-fiscais-em-programas-do-governo/
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Título: Projeto proíbe concessão de benefício social a preso
Descrição: Autor da proposta acredita que dinheiro pode ser direcionado a 
famílias que realmente precisam
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713357-projeto-proibe-concessao-de-
beneficio-social-a-preso/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-08 06:08:56
Título: Sanções 'desumanas' dos EUA impedem Irã de comprar vacinas contra COVID-
19, segundo Banco Central
Descrição: As sanções norte-americanas impediram o Irã de pagar pelas vacinas 
contra COVID-19 por meio do instrumento conduzido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), segundo o presidente do Banco Central Iraniano, Abdolnaser Hemmati.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120816577304-sancoes-
desumanas-dos-eua-impedem-ira-de-comprar-vacinas-contra-covid-19-segundo-banco-
central/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 8 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (8), na qual o Reino Unido inicia vacinação em massa contra a COVID-
19, fazendeiros convocam greve geral na Índia e novas sanções contra a China 
elevam as tensões entre Pequim e Washington.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020120816577163-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-8-de-dezembro-/
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Data: 2020-12-07 16:43:38
Título: Falta de insumos pode paralisar produção de veículos no Brasil, diz 
jornal
Descrição: A produção de veículos no Brasil corre risco de ser interrompida por 
falta de insumos na indústria, segundo afirmou, em entrevista, Luiz Carlos 
Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120716574788-falta-de-insumos-pode-
paralisar-producao-de-veiculos-no-brasil-diz-jornal/
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