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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 08:55:21
Título: Agronegócio pagou apenas R$ 16,3 mil em imposto de exportação durante 
todo 2019
Descrição: Artigo mostra como benefícios estatais sustentam a indústria de 
agrotóxicos e o modelo agroexportador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/agronegocio-pagou-apenas-r-16-3-
mil-em-imposto-de-exportacao-durante-todo-2019

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 14:59:55
Título: Comissão Interamericana de Direitos Humanos ouve MST nesta quarta-feira 
sobre violações no campo
Descrição: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (CIDH/OEA) ouve nesta quarta-feira (9) o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) sobre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/comissao-interamericana-de-
direitos-humanos-ouve-mst-nesta-quarta-feira-sobre-violacoes-no-campo/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-08 19:02:43
Título: Aterro de agrotóxico proibido contaminou solo e água por quatro décadas 
em Minas Gerais, diz MP
Descrição: Comunidade convive até hoje com efeitos da contaminação, Ministério 
Público busca na Justiça que a Aperam, empresa responsável pelo depósito, pague 
indenização de R$ 1,5 milhão para recuperar área
Url :https://apublica.org/2020/12/aterro-de-agrotoxico-proibido-contaminou-solo-
e-agua-por-quatro-decadas-em-minas-gerais-diz-mp/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-08 17:04:29
Título: Abin e outros 27 órgãos do governo já acessam megabase de dados que o 
governo Bolsonaro coleciona sobre você
Descrição: Criado na surdina, Cadastro Base do Cidadão já começou a funcionar – 
e você não foi avisado sobre isso.The post Abin e outros 27 órgãos do governo já
acessam megabase de dados que o governo Bolsonaro coleciona sobre você appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/08/abin-e-outros-27-orgaos-do-governo-ja-
acessam-megabase-de-dados-que-o-governo-bolsonaro-coleciona-sobre-voce/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 09:35:21
Título: Militante negra de Porto Alegre morre após operação policial em sua casa
Descrição: Moradores queimaram pneus e madeiras em protesto à morte de Jane 
Beatriz
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/militante-negra-de-porto-alegre-morre-
apos-operacao-policial-em-sua-casa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 10:14:03
Título: Assassinato de Emilly e Beatriz: Em vídeo, PM do Rio ataca jornalista 
que revelou aumento no consumo de munição
Descrição: \Não é papel de uma instituição de Estado atacar pessoalmente um 
profissional nem incitar a população contra ele”, disse a Globo em nota
Url :https://revistaforum.com.br/midia/assassinato-de-emilly-e-beatriz-em-video-
pm-do-rio-ataca-jornalista-que-revelou-aumento-no-consumo-de-municao/
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-09 06:00:33
Título: Pessoas negras foram 97% dos mortos em 2019 por policiais na Bahia e 87%
no RJ
Descrição: Pessoas negras foram a maioria das mortas por policiais na Bahia, no 
Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará e em São Paulo.O resultado consta de 
estudo com dados de 2019 fornecidos via Lei de Acesso à Informação pelas 
secretarias de segurança dos estados à Rede de Observatórios da Segurança, 
presente nos cinco estados e que monitora ações policiais.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pessoas-negras-foram-97-dos-mortos-
em-2019-por-policiais-na-bahia-87-no-rj-24788300

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-09 09:01:22
Título: 4 efeitos do racismo no cérebro e no corpo de crianças, segundo Harvard
Descrição: Centro de Desenvolvimento Infantil da universidade compila dados 
demonstrando como a exposição direta ou indireta ao racismo estrutural pode 
alterar a arquitetura cerebral e causar mais doenças - mas há formas de romper 
esse ciclo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55239798

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 07:44:06
Título: Execução de Marielle completa mil dias sem identificação do mandante do 
crime
Descrição: Durante quase três anos, investigações expõem relacionamento de 
Bolsonaro com milicianos envolvidos no assassinato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/execucao-de-marielle-completa-
mil-dias-sem-identificacao-do-mandante-do-crime
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 21:23:50
Título: A contragosto do governo Ibaneis, Brasília terá praça com nome de 
Marielle Franco 
Descrição: PL havia sido aprovado pela Câmara do DF em 2019, mas foi vetado por 
governador, nesta terça, deputados derrubaram veto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/a-contragosto-do-governo-
ibaneis-brasilia-tera-praca-com-nome-de-marielle-franco

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 01:49:06
Título: Relator da ONU pede libertação imediata de Assange por risco de covid
Descrição: Segundo Nils Melzer, 65 dos 160 detentos da prisão de Belmarsh, onde 
o ativista australiano está preso, tiveram testes positivos recentemente
Url :https://revistaforum.com.br/global/relator-da-onu-pede-libertacao-imediata-
de-assange-por-risco-de-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 14:52:25
Título: Com Guedes e Bolsonaro, Brasil registra a maior inflação de alimentos 
desde o governo FHC
Descrição: Com o resultado de novembro, preços acumularam uma alta de 12,14% ao 
longo do ano. Em 2002, alimentos subiram 19,47%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-guedes-e-bolsonaro-brasil-registra-
a-maior-inflacao-de-alimentos-desde-o-governo-fhc/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-08 18:27:21
Título: Especialista avalia questão de empresas chinesas no 5G, após Mourão 
defender presença da Huawei
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu essa semana que a Huawei e
outras empresas chinesas possam participar do leilão para fornecimento de 
equipamentos para tecnologia de telefonia e dados 5G no Brasil.
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120816580972-especialista-avalia-
questao-de-empresas-chinesas-no-5g-apos-mourao-defender-presenca-da-huawei/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 23:08:02
Título: Bolsonaro desautoriza Mourão sobre 5G
Descrição: “Ninguém vem falar (sobre) 5G comigo e não está aberta a agenda para 
quem quer que seja a pessoa, a não ser que ela venha acompanhado do ministro 
Fábio Faria, das Comunicações”, disse Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-desautoriza-mourao-sobre-5g/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 17:27:51
Título: Provas usadas por cliente de Moro contra a Vale são fruto de “armação 
clandestina”
Descrição: Parecer de Moro \favorece\ empresário israelense que tenta evitar o 
pagamento de 2 bilhões de dólares em indenização à Vale
Url :https://jornalggn.com.br/politica/provas-usadas-por-cliente-de-moro-contra-
a-vale-sao-fruto-de-armacao-clandestina/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-09 03:00:00
Título: O impasse da alimentação brasileira: come-se mais e, frequentemente, 
pior. Entrevista especial com Gabriela Nardoto
Descrição: \Quanto maior o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de uma 
localidade, maior é o acesso aos alimentos ricos em proteínas, como aqueles que 
vêm do gado, como leite, queijo, mas, principalmente, os derivados de frango, 
porco, com [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605341-o-impasse-da-alimentacao-brasileira-come-
se-mais-e-frequentemente-pior-entrevista-especial-com-gabriela-nardoto

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 00:21:17
Título: Dados de 45 países provam: conter a Covid-19 ou salvar a economia é uma 
falsa dicotomia
Descrição: Indicadores demonstram que países que contiveram o vírus tiveram 
menos impactos econômicos do que os que ficaram no negacionismo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/dados-de-45-paises-
provam-conter-a-covid-19-ou-salvar-a-economia-e-uma-falsa-dicotomia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 21:55:27
Título: Hospitais municipais do Rio não têm mais leitos de UTI para tratar 
covid-19
Descrição: Ao todo, 472 pessoas com covid ou com suspeita da doença esperam um 
leito, 252 delas precisam de UTI
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/hospitais-municipais-do-rio-nao-
tem-mais-leitos-de-uti-para-tratar-covid-19

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 01:00:44
Título: Bolsonaro procrastina vacinação porque quer ainda promover a cloroquina
Descrição: Algumas coisas não precisam ser ditas porque são óbvias. O presidente
Jair Bolsonaro procrastina a compra e vacinação em massa porque ele ainda quer 
promover 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-procrastina-vacinacao-
porque-quer-ainda-promover-a-cloroquina/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 11:26:15
Título: Flávio Dino vai ao Supremo pela vacina aos brasileiros e contra a 
omissão de Bolsonaro
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), leva a sério a máxima 
segunda qual o seguro já morreu de velho. Ele anunciou nesta terça-feira (8) 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/flavio-dino-vai-ao-supremo-pela-
vacina-aos-brasileiros-e-contra-a-omissao-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 08:54:32
Título: Mau exemplo na pandemia, Bolsonaro força volta às aulas sem planejamento
Descrição: Falta de coordenação nacional e baixos investimentos são principais 
desafios, afirmam especialistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/mau-exemplo-na-pandemia-governo-
federal-forca-volta-as-aulas-sem-planejamento

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 21:07:37
Título: Governo Federal não tem plano, mas Pazuello diz que vacina da covid será
nacional
Descrição: No mesmo dia em que Brasil registrou 51 mil novos casos da covid, 
disputas políticas dominaram o debate sobre imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/governo-federal-nao-tem-plano-
mas-pazuello-diz-que-vacina-da-covid-sera-nacional

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 18:27:40
Título: Pazuello dá prazo de 60 dias para certificar qualquer vacina contra 
Covid-19, Doria rebate
Descrição: Ministro e governador de São Paulo bateram boca durante reunião 
virtual nesta terça-feira, 8. São Paulo depende de aprovação da Anvisa para dá 
continuidade ao Plano estadual de imunização
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pazuello-da-prazo-de-60-dias-para-
certificar-qualquer-vacina-contra-covid-19-doria-rebate/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 00:20:11
Título: Nunca aceitaria, diz Lula sobre prazo de 60 dias dado por ministro para 
liberar vacina
Descrição: Pazuello disse, em reunião com governadores, que esse seria o tempo 
para Anvisa avaliar imunizante, petista diz que pediria viabilização de análise 
mais rápida: “não temos 60 dias para esperar”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nunca-aceitaria-diz-lula-sobre-
prazo-de-60-dias-dado-por-ministro-para-liberar-vacina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 18:00:00
Título: Gestão Bolsonaro na berlinda: estados e municípios cobram agilidade com 
vacina
Descrição: Mais de 20 governadores se reuniram nesta terça com Pazuello e 
pediram diálogo e coordenação federal no processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/gestao-bolsonaro-na-berlinda-
estados-e-municipios-cobram-agilidade-com-vacina

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 23:51:06
Título: TV GGN 20h: A guerra nacional pela vacina e o desastre Pazuello
Descrição: Luis Nassif entrevista Rômulo Paes, médico epidemiologista da 
Fiocruz, no boletim desta terça-feira, 8
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-guerra-nacional-pela-vacina-e-
o-desastre-pazuello/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 01:49:06
Título: Relator da ONU pede libertação imediata de Assange por risco de covid
Descrição: Segundo Nils Melzer, 65 dos 160 detentos da prisão de Belmarsh, onde 
o ativista australiano está preso, tiveram testes positivos recentemente
Url :https://revistaforum.com.br/global/relator-da-onu-pede-libertacao-imediata-
de-assange-por-risco-de-covid/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 18:28:45
Título: PSOL do Rio solicita à Comissão de Ética do partido que expulse 
milicianos filiados
Descrição: Ambos se filiaram após a eleição de Marielle. Direção já sabia do 
caso e cogita infiltração por motivos políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/psol-do-rio-solicita-a-comissao-
de-etica-do-partido-que-expulse-milicianos-filiados

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 15:51:47
Título: Quilombo Lemos luta para garantir direito à terra no RS: \Estamos em 
alerta sempre\
Descrição: Envolvido em um processo de reintegração de posse, o quilombo luta 
para permanecer no território onde habita há décadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/quilombo-lemos-luta-para-
garantir-direito-a-terra-no-rs-estamos-em-alerta-sempre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 18:18:29
Título: Jogadores abandonam campo após ofensa racista de quarto árbitro na Liga 
dos Campeões
Descrição: Membro camaronês da comissão técnica do time turco Istanbul 
Basaksehir foi o alvo, atacante negro liderou a revolta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/jogadores-abandonam-campo-apos-
ofensa-racista-de-quarto-arbitro-na-liga-dos-campeoes

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 10:00:03
Título: Os efeitos do câmbio no IPCA e os erros de Guedes, por Luis Nassif
Descrição: O maior peso foi Carnes, com 0,1443% dos 0,84% do IPCA. Ou seja, só a
carne representou 17,2% da alta
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-efeitos-do-cambio-no-ipca-e-
os-erros-de-guedes-por-luis-nassif/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 18:53:21
Título: Lula vai para Cuba virar artista de cinema, mas volta em janeiro de 2021
Descrição: Conta Mônica Bergamo, colunista da Folha, que o ex-presidente Lula 
viajará a Cuba na próxima semana para gravar um documentário de longa-metragem 
dirigido pelo cineasta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lula-vai-para-cuba-virar-artista-
de-cinema-mas-volta-em-janeiro-de-2021/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 17:46:24
Título: Maduro diz que Venezuela ativou defesa contra “banho de sangue” 
planejado pelos EUA 
Descrição: Presidente venezuelano revelou detalhes sobre planos opositores para 
impedir realização das eleições legislativas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/maduro-diz-que-venezuela-ativou-
defesa-contra-banho-de-sangue-planejado-pelos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 16:17:24
Título: João Doria aparelhou Condephaat antes de decisão sobre Ibirapuera
Descrição: Dos 24 membros do conselho, 12 são ligados ao governo tucano. “Não há
debate técnico”, afirma conselheiro do órgão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/joao-doria-aparelhou-conselho-
do-condephaat-antes-de-decisao-sobre-ibirapuera
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 15:54:28
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Título: Reitora nomeada em Sergipe é da mesma igreja do ministro da Educação, 
Milton Ribeiro
Descrição: Professora Liliádia Barreto não fazia parte da lista tríplice e 
sequer se candidatou ao cargo na UFS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/reitora-nomeada-em-sergipe-e-da-
mesma-igreja-do-ministro-da-educacao-milton-ribeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 15:38:45
Título: Impedidos de receber o seguro-defeso, pescadores de Pelotas (RS) recebem
doações
Descrição: Ação beneficiou 46 famílias que tiveram direito negado pelo governo e
passam por situação de risco alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/impedidos-de-receber-o-seguro-
defeso-pescadores-de-pelotas-rs-recebem-doacoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 15:14:53
Título: Sintoma de desequilíbrio ecológico, novo foco de gafanhotos atinge Rio 
Grande do Sul
Descrição: Infestação do inseto causou desfolhamento em matas nativas no 
noroeste do estado, ainda não afetando lavouras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/sintoma-de-desequilibrio-
ecologico-novo-foco-de-gafanhotos-atinge-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 14:01:57
Título: Artigo | Privataria: por que a venda do setor elétrico ameaça o Amapá e 
o Brasil
Descrição: Os acontecimentos no Amapá, Brumadinho e Mariana, revelam a 
impotência das agências reguladoras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/artigo-privataria-por-que-a-
venda-do-setor-eletrico-ameaca-o-amapa-e-o-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 13:49:46
Título: Argentina emite primeira denúncia por caso de violência obstétrica à ONU
Descrição: Recursos legais foram esgotados no país pela vítima, que sofreu a 
violência há três anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/argentina-emite-primeira-
denuncia-por-caso-de-violencia-obstetrica-a-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 13:11:44
Título: Moradores de ocupações vivem drama de despejo em meio à pandemia da 
covid-19
Descrição: Aumento de remoções ameaça 206 ocupações espalhadas pela capital 
paulista, só no centro são 53
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/moradores-de-ocupacoes-vivem-
drama-de-despejo-em-meio-a-pandemia-da-covid-19

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-08 10:54:48
Título: Abono salarial começa a ser pago nesta terça-feira pela Caixa Econômica 
Federal
Descrição: Calendário de pagamento segue até março de 2021, de acordo com a data
de nascimento dos trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/08/abono-salarial-comeca-a-ser-
pago-nesta-terca-feira-pela-caixa-economica-federal
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 22:39:13
Título: ANS suspende a comercialização de 12 planos de saúde
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Descrição: Medida é resultado do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que 
avalia as operadoras a partir de reclamações assistenciais A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ans-suspende-a-comercializacao-de-
12-planos-de-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 19:54:04
Título: Governo garante compra de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa
Descrição: Em reunião com governadores nesta terça-feira (8/12), o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que o governo federal irá adquirir todas as 
vacinas contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/governo-garante-compra-de-todas-as-
vacinas-aprovadas-pela-anvisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 19:15:48
Título: PT divulga declaração política sobre as eleições de 2020
Descrição: O PT divulgou nesta terça-feira (8) uma declaração política sobre as 
eleições municipais de 2020. O documento, que lista 16 pontos, foi elaborado 
ontem (7) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-divulga-declaracao-politica-
sobre-as-eleicoes-de-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 17:19:48
Título: Copom deve manter hoje taxa de juros básicos em 2% ao ano
Descrição: A taxa básica de juros, a Selic, deve ser mantida em 2% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/copom-deve-manter-hoje-taxa-de-
juros-basicos-em-2-ao-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 14:00:32
Título: Inflação em novembro é maior desde 2015, diz IBGE
Descrição: A inflação de novembro ficou em 0,89% com a influência da alta nos 
preços dos alimentos e dos combustíveis. O percentual é mais alto do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/inflacao-em-novembro-e-maior-desde-
2015-diz-ibge/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 12:06:15
Título: Covid-19: Projeto do PT libera importação de vacinas mesmo sem 
autorização da Anvisa
Descrição: Diante da inércia e do negacionismo do governo Jair Bolsonaro no 
combate à pandemia de Covid-19 e na imunização da população, os deputados 
Arlindo Chinaglia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-projeto-do-pt-libera-
importacao-de-vacinas-mesmo-sem-autorizacao-da-anvisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-08 12:00:03
Título: Sergio Moro ‘muda de lado’ e favorece investigado por corrupção em 
parecer jurídico
Descrição: O ex-ministro Sergio Moro mudou oficialmente de lado ao fazer um 
parecer contratado pelo magnata israelense Benjamim Steinmetz. O cliente do ex-
juiz já foi investigado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/sergio-moro-muda-de-lado-e-
favorece-investigado-por-corrupcao-em-parecer-juridico/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 23:03:20
Título: GGN Covid Brasil: Casos aumentam em meio à guerra das vacinas
Descrição: O balanço da pandemia no Brasil
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Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-casos-aumentam-em-
meio-a-guerra-das-vacinas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 21:03:25
Título: Após 9 meses de pandemia, governo anuncia investimento em agentes 
comunitários
Descrição: Pazuello lança curso de formação de agentes comunitários e de combate
a endemias com intuito de reduzir custo da rede hospitalar no SUS
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/apos-9-meses-de-pandemia-governo-
anuncia-investimento-em-agentes-comunitarios/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 19:59:09
Título: A economia e o recado das urnas, por Paulo Kliass
Descrição: O caldo de cultura para o aprofundamento do desconforto social 
generalizado está em preparação. Daí para a convulsão social basta uma fagulha.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-economia-e-o-recado-das-urnas-por-paulo-
kliass/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 19:36:55
Título: Doria gerou “desconforto” nos demais governadores por sair na frente com
a Coronavac
Descrição: \Todo o controle do plano de vacinação será do Ministério da Saúde e 
não do governador A ou B\, diz o governador de Goiás após reunião com Pazuello
Url :https://jornalggn.com.br/politica/doria-gerou-desconforto-nos-demais-
governadores-por-sair-na-frente-com-a-coronavac/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 18:47:57
Título: Mudança de planos de Fux e Barroso, de última hora, acirrou divergências
no STF
Descrição: A decisão de impedir a reeleição de Rodrigo Maia (DEM) e Davi 
Alcolumbre (DEM) gerou um embate, de último momento, dentro da Corte
Url :https://jornalggn.com.br/justica/mudanca-de-planos-de-fux-e-barroso-de-
ultima-hora-acirrou-divergencias-no-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-08 18:25:16
Título: TV GGN: Humanismo como centro da política
Descrição: Luis Nassif debate o futuro político e econômico do País no sétimo 
episódio da série Brasil Milênio, com o especialista Renan Aguiar, da UFF e 
Departamento de Direitos Humanos e Saúde da ENSP-Fiocruz
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-humanismo-como-centro-da-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 10:13:30
Título: Familiares de Dona Marisa querem que Regina Duarte pague multa por 
litigância de má-fé
Descrição: Em abril, ex-secretária de Cultura reproduziu no Instagram uma 
notícia falsa sobre o patrimônio da ex-primeira-dama. Apesar de desmentida, 
publicação segue no ar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/familiares-de-dona-marisa-querem-que-
regina-duarte-pague-multa-por-litigancia-de-ma-fe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 09:34:33
Título: Bolsonaro usa R$ 6,1 bi de emendas parlamentares para comprar votos para
eleição de Arthur Lira na Câmara
Descrição: Deputados estão sendo orientados pelo governo a negociar diretamente 
com Lira a liberação de verbas extraordinárias vinculadas a oito ministérios
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usa-r-61-bi-de-
emendas-parlamentares-para-comprar-votos-para-eleicao-de-arthur-lira-na-camara/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 02:55:13
Título: 11 ex-ministros da Saúde escrevem manifesto conjunto pedindo “vacina 
para todos já”
Descrição: Texto é assinado inclusive pelos dois médicos nomeados por Bolsonaro,
antecessores do militar Eduardo Pazuello, que está no cargo desde maio deste ano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/11-ex-ministros-da-saude-escrevem-
manifesto-conjunto-pedindo-vacina-para-todos-ja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 01:38:15
Título: Quatro leões do zoológico de Barcelona testam positivo para Covid-19
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/coronavirus/quatro-leoes-do-
zoologico-de-barcelona-testam-positivo-para-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 01:32:41
Título: Jornal Nacional cita caso de Marcius Melhem, mas pede para público ver 
matéria no site da Piauí
Descrição: \A Globo não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse 
tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo 
do processo\, diz nota da emissora lida pelos âncoras do telejornal
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-cita-caso-de-marcius-
melhem-mas-pede-para-publico-ver-materia-no-site-da-piaui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 01:12:46
Título: Agência reguladora dos EUA diz que houve duas mortes entre voluntários 
da vacina da Pfizer
Descrição: Segundo relatório da FDA, entidade responsável pela autorização de 
medicamentos no país norte-americano, não há certeza se os casos estariam 
relacionados ao imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/global/organismo-dos-eua-afirma-que-houve-duas-
mortes-entre-voluntarios-da-vacina-da-pfizer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 00:26:17
Título: Museu do Futebol lança campanha para criar audioguia sobre futebol 
feminino
Descrição: Projeto Minha Voz Faz História aborda desde os 38 anos de proibição 
da modalidade no Brasil até o caso de uma primeira-dama futebolista, e precisa 
arrecadar 80 mil reais até o dia 20 de dezembro para receber apoio de programa 
do BNDES
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/museu-do-futebol-lanca-campanha-para-
criar-audioguia-sobre-futebol-feminino/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 23:12:24
Título: Governo de SP exalta Butantan em campanha publicitária em meio à “guerra
das vacinas”
Descrição: Peça será veiculada no estado de São Paulo até o dia 19, jornalista 
diz que propaganda quer driblar resistência da população à imunização em massa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-de-sp-exalta-butantan-em-
campanha-publicitaria-em-meio-a-guerra-das-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 21:30:43
Título: O problema mais grave com o STF e que ninguém percebeu, por Cleber 
Lourenço
Descrição: Democracia significa governar para todos e é para isso que serve a 
Constituição, para que o país seja minimamente governável e acessível para todos
os brasileiros.
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Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-problema-mais-grave-com-o-stf-e-que-
ninguem-percebeu-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 21:24:34
Título: Paulo Guedes quer mais flexibilização dos direitos trabalhistas
Descrição: Guedes quer ressuscitar o contrato verde amarelo e precarizar ainda 
mais as condições de vida e trabalho dos brasileiros e brasileiras
Url :https://revistaforum.com.br/rede/paulo-guedes-quer-mais-flexibilizacao-dos-
direitos-trabalhistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 19:01:48
Título: Sindicato aciona governo Doria para que professores tenham prioridade na
vacinação em SP
Descrição: \Se o governador quer tanto o retorno às aulas presenciais, por que 
não incluir os professores na primeira leva de vacinados?\, questiona a 
presidenta da Apeosep, deputada Professora Bebel
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/sindicato-aciona-governo-doria-
para-que-professores-tenham-prioridade-na-vacinacao-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 17:21:52
Título: Líder e xamã yanomami é eleito membro da Academia Brasileira de Ciências
Descrição: Davi Kopenawa, autor do livro “A Queda do Céu”, toma posse em 1º de 
janeiro de 2021 como membro colaborador da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lider-e-xama-yanomami-e-eleito-membro-
da-academia-brasileira-de-ciencias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 16:02:37
Título: Gleisi Hoffmann defende que oposição faça acordo para eleição de 
presidente da Câmara
Descrição: Gleisi ainda defendeu conversas entre PT, PCdoB e PSOL para \
construir um caminho de unidade\ e afirmou que o tema já foi colocado em pauta 
na reunião executiva do partido que fez um balanço das eleições municipais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-hoffmann-defende-que-oposicao-
faca-acordo-para-eleicao-de-presidente-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 15:56:06
Título: OMS defende não obrigatoriedade da vacina. Bolsonaro responde: “até que 
enfim começou a acertar”
Descrição: Para a organização, a obrigatoriedade pode causar rejeição de algumas
pessoas e a melhor forma é convencer o povo de que a vacinação é benéfica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oms-defende-nao-obrigatoriedade-da-
vacina-bolsonaro-responde-ate-que-enfim-comecou-a-acertar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 15:32:38
Título: Jean Pyerre do Grêmio é aplaudido por Galvão Bueno e Cléber Machado após
denunciar racismo
Descrição: Jogador disse: “antes de eu subir  pro profissional se eu fosse a 
algum supermercado, tinha segurança me seguindo. Hoje eles perguntam se eu quero
ajuda”. Veja o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jean-pyerre-do-gremio-e-aplaudido-por-
galvao-bueno-e-cleber-machado-apos-denunciar-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 15:03:53
Título: Com Covid, médica bolsonarista defensora da Cloroquina faz tratamento em
SP
Descrição: Raissa Soares ficou conhecida por afirmar que consegue resultados 
positivos em pacientes com Coronavírus em Porto Seguro
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-covid-medica-bolsonarista-
defensora-da-cloroquina-faz-tratamento-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 14:52:25
Título: Com Guedes e Bolsonaro, Brasil registra a maior inflação de alimentos 
desde o governo FHC
Descrição: Com o resultado de novembro, preços acumularam uma alta de 12,14% ao 
longo do ano. Em 2002, alimentos subiram 19,47%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-guedes-e-bolsonaro-brasil-registra-
a-maior-inflacao-de-alimentos-desde-o-governo-fhc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 14:34:48
Título: Com divisão, vamos pavimentar o caminho da derrota, por José Dirceu
Descrição: Cabe a nós dar o exemplo para superar o ódio e a intolerância que 
tomou conta da política e do país, infelizmente replicados por partidos da 
centro-direita. Não haverá saída nem salvação sem a unidade das forças de 
esquerda, unificando os setores democráticos, progressistas e nacionalistas. Só 
assim poderemos atender aos anseios do povo trabalhador e dos marginalizados do 
nosso Brasil.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/com-divisao-vamos-pavimentar-o-caminho-
da-derrota-por-jose-dirceu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 14:19:37
Título: Lula: “assassinato de Marielle diz muito sobre o Brasil que vivemos 
hoje”
Descrição: Para o ex-presidente, “há mil dias o país espera respostas. Há mil 
dias assistimos a escalada do ódio, da política das ameaças, do preconceito e da
intolerância”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-assassinato-de-marielle-diz-
muito-sobre-o-brasil-que-vivemos-hoje/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 13:59:28
Título: Jornal britânico Financial Times critica falta de política climática na 
Petrobras
Descrição: Reportagem diz que estatal faz \miopia estratégica\ ao defender a 
redução de emissões de carbono sem investir em energias renováveis
Url :https://revistaforum.com.br/global/jornal-britanico-financial-times-
critica-falta-de-politica-climatica-na-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 13:57:33
Título: Em meio à disputa pelas vacinas, Bolsonaro e Michele lançam vitrine + 
entrevista com GLEISI HOFFMANN
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia traz as notícias do dia, nesta edição: o
anúncio do início de vacinação da coronavac em São Paulo, a inauguração de 
vitrine com as roupas que Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro usaram na posse, 
entre outras. E ainda entrevista exclusiva com Gleisi Hoffmann, presidenta do PT
e deputada federal. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/em-meio-a-disputa-pelas-vacinas-
bolsonaro-e-michele-lancam-vitrine-entrevista-com-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 13:55:29
Título: Ex-Casseta Helio de La Peña ironiza omissão da Globo em caso de assédio 
de Marcius Melhem
Descrição: O humorista usou um bordão da própria emissora para fazer a crítica
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ex-casseta-helio-de-la-pena-
ironiza-omissao-da-globo-em-caso-de-assedio-de-marcius-melhem/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ex-casseta-helio-de-la-pena-ironiza-omissao-da-globo-em-caso-de-assedio-de-marcius-melhem/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ex-casseta-helio-de-la-pena-ironiza-omissao-da-globo-em-caso-de-assedio-de-marcius-melhem/
https://revistaforum.com.br/videos/em-meio-a-disputa-pelas-vacinas-bolsonaro-e-michele-lancam-vitrine-entrevista-com-gleisi-hoffmann/
https://revistaforum.com.br/videos/em-meio-a-disputa-pelas-vacinas-bolsonaro-e-michele-lancam-vitrine-entrevista-com-gleisi-hoffmann/
https://revistaforum.com.br/global/jornal-britanico-financial-times-critica-falta-de-politica-climatica-na-petrobras/
https://revistaforum.com.br/global/jornal-britanico-financial-times-critica-falta-de-politica-climatica-na-petrobras/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-assassinato-de-marielle-diz-muito-sobre-o-brasil-que-vivemos-hoje/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-assassinato-de-marielle-diz-muito-sobre-o-brasil-que-vivemos-hoje/
https://revistaforum.com.br/debates/com-divisao-vamos-pavimentar-o-caminho-da-derrota-por-jose-dirceu/
https://revistaforum.com.br/debates/com-divisao-vamos-pavimentar-o-caminho-da-derrota-por-jose-dirceu/
https://revistaforum.com.br/brasil/com-guedes-e-bolsonaro-brasil-registra-a-maior-inflacao-de-alimentos-desde-o-governo-fhc/
https://revistaforum.com.br/brasil/com-guedes-e-bolsonaro-brasil-registra-a-maior-inflacao-de-alimentos-desde-o-governo-fhc/
https://revistaforum.com.br/noticias/com-covid-medica-bolsonarista-defensora-da-cloroquina-faz-tratamento-em-sp/
https://revistaforum.com.br/noticias/com-covid-medica-bolsonarista-defensora-da-cloroquina-faz-tratamento-em-sp/


Data: 2020-12-08 13:37:45
Título: Ricardo Salles tem reação infantilizada às críticas a “hotel-boutique” 
no Jardim Botânico
Descrição: Acreditando ter sido incompreendido pela \ideia\ de converter o museu
que recebe 600 mil visitantes por ano em um \hotel-boutique\, Salles ameaçou \
deixar tudo como está\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ricardo-salles-tem-reacao-
infantilizada-as-criticas-a-hotel-boutique-no-jardim-botanico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 13:21:32
Título: Marcius Melhem é acusado pela OAB de tentar intimidar e constranger 
advogada de Dani Calabresa
Descrição: “Não se pode admitir que a advogada, representando vítimas de assédio
sexual e no pleno exercício de sua profissão, venha a sofrer ameaças e 
constrangimentos”, diz a nota
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marcius-melhem-e-acusado-pela-oab-de-
tentar-intimidar-e-constranger-advogada-de-dani-calabresa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 12:52:19
Título: Estudante da UnB é vítima de ataque homofóbico durante apresentação do 
TCC
Descrição: A apresentação, que acontecia de maneira online, foi interrompida com
imagens de agressões homofóbicas e com a bandeira LGBT sendo queimada, a Polícia
Federal investiga o caso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/estudante-da-unb-e-vitima-de-ataque-
homofobico-durante-apresentacao-do-tcc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-08 12:21:17
Título: 40 anos sem John Lennon: O fim de um tempo de sonho e esperança
Descrição: Lennon foi só mais uma vírgula na história. Mas, ter sonhado nas suas
canções com outro tempo foi, sem sombra de dúvidas, o melhor da vida
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/40-anos-sem-
john-lennon-o-fim-de-um-tempo-de-sonho-e-esperanca/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-09 07:00:35
Título: Polícia prende 20 suspeitos de violência doméstica em operação no Estado
do RJ
Descrição: RIO — Uma operação do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à 
Mulher (DGPAM) prendeu 20 suspeitos de violência doméstica na manhã desta 
quarta-feira, dia 9, em várias cidades do Estado do RJ. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/policia-prende-20-suspeitos-de-violencia-
domestica-em-operacao-no-estado-do-rj-24788461
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-09 06:36:47
Título: Queda de 7% das emissões de gases do efeito estufa na pandemia terá 
reflexo insignificante sobre mudanças climáticas
Descrição: RIO — A queda de até 7% das emissões de gases do efeito estufa 
resultantes dos impactos da pandemia da Covid-19 terá um reflexo insignificante 
sobre o aquecimento global. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/queda-de-7-das-emissoes-de-gases-do-
efeito-estufa-na-pandemia-tera-reflexo-insignificante-sobre-mudancas-climaticas-
24788169
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-09 07:00:33
Título: 85% dos evangélicos consideram pecado atacar a natureza, segundo 
pesquisa
Descrição: SÃO PAULO – A Bíblia diz no livro Números, capítulo 35, versículo 34:
“Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito\. E os evangélicos 
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brasileiros parecem levar isso a sério: 85% consideram pecado atacar a natureza,
segundo uma pesquisa feita pela agência Purpose. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/85-dos-evangelicos-consideram-pecado-
atacar-natureza-segundo-pesquisa-24783888

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-08 08:59:32
Título: Reino Unido inicia vacinação em massa contra o coronavírus: como 
funciona e quem são os primeiros
Descrição: O programa visa proteger os mais vulneráveis e os mais expostos num 
primeiro momento e permitir a volta à \normalidade\ quando grande parte da 
população estiver imunizada.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55228291
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-09 00:27:10
Título: Trump assina ordem executiva para priorizar norte-americanos na 
vacinação
Descrição: Presidente afirma que, caso haja algum problema com as farmacêuticas,
recorrerá à Lei de Proteção à Produção, que lhe permite exigir que as empresas 
priorizem seus contratos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-09/trump-assina-ordem-
executiva-para-priorizar-norte-americanos-na-vacinacao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-08 23:10:03
Título: Segunda onda de covid-19 já causou mais mortes na Europa do que a 
primeira
Descrição: Pandemia ceifou mais de 152.000 vidas na UE desde 1º de agosto, ante 
136.000 na primeira onda. Países do Leste foram duramente afetados desta vez
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-08/segunda-onda-de-covid-
19-ja-causou-mais-mortes-na-europa-do-que-a-primeira.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-08 00:00:00
Título: OAB pedirá ao STF liberação de verba da Lava Jato para compra de vacina 
contra Covid-19
Descrição: O Conselho Federal da OAB prepara uma ADPF (Ação de Descumprimento de
Preceito Fundamental) na qual pede ao STF (Supremo Tribunal Federal) que libere 
cerca de R$ 3 bi de fundos de fora da saúde para a compra de vacinas contra a 
Covid-19.Leia mais (12/08/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/oab-pedira-ao-stf-liberacao-de-verba-da-lava-
jato-para-compra-de-vacina-contra-covid-19.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-08 00:00:00
Título: 'Tinha que matar é mais'
Descrição: A brutalidade brasileira é um agregado de ações e omissões estatais e
individuais com a insígnia do racismo. Debaixo da prática, há uma filosofia que 
a atiça. A filosofia tem um capítulo da morte, uma doutrina do matar e deixar 
morrer. Pela primeira vez na história, a selvageria verbal se transformou em 
dialeto presidencial. A correlação entre o verbo recitado lá de cima e a 
violência letal lá embaixo (nas periferias) não é mais dúvida nas ciências 
sociais.Leia mais (12/08/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2020/12/tinha-que-matar-e-mais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-08 00:00:00
Título: Ex-presidente da Anvisa considera excessivo prazo de 60 dias para 
aprovação de vacina
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Descrição: Ex-diretor-presidente da Anvisa, William Dib considera excessivo o 
prazo de 60 dias estimado pelo ministro Eduardo Pazuello (Saúde) para 
certificação de qualquer vacina contra a Covid.Leia mais (12/08/2020 - 15h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/ex-presidente-da-anvisa-considera-excessivo-prazo-
de-60-dias-para-aprovacao-de-vacina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-08 00:00:00
Título: Pulitzer Center busca jornalistas investigativos na América do Sul
Descrição: O Pulitzer Center, organização sem fins lucrativos que apoia o 
jornalismo independente, está em busca de jornalistas investigativos para cobrir
temas relacionados a destruição das três principais regiões de florestas 
tropicais do mundo: Amazônia, Bacia do Congo e Sudeste Asiático. Os bolsistas 
trabalharão em projetos individuais e colaborativos, buscando sondar as causas 
da destruição nas [...]Leia mais (12/08/2020 - 10h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://novoemfolha.blogf
olha.uol.com.br/?p=10558
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 23:52:00
Título: Câmara pode votar nesta quarta-feira regras para o Fundeb e renegociação
de dívidas dos estados
Descrição: Pauta também inclui destinação de recursos para combate à pandemia e 
ratificação de acordo contra o racismo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714094-camara-pode-votar-nesta-quarta-
feira-regras-para-o-fundeb-e-renegociacao-de-dividas-dos-estados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 23:40:00
Título: Deputados e especialistas defendem transparência nas contas públicas 
para combater a corrupção
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714133-deputados-e-especialistas-
defendem-transparencia-nas-contas-publicas-para-combater-a-corrupcao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 22:33:00
Título: Aprovada urgência para projeto de incentivo a empresas startups
Descrição: Proposta poderá entrar na pauta das próximas sessões do Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714078-aprovada-urgencia-para-projeto-
de-incentivo-a-empresas-startups/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 22:30:00
Título: Câmara aprova urgência para benefício a consumidores que geram a própria
energia elétrica
Descrição: Proposta prevê desconto de 100% em encargos e tarifas de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714074-camara-aprova-urgencia-para-
beneficio-a-consumidores-que-geram-a-propria-energia-eletrica/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 21:54:00
Título: Aprovada urgência para projeto de renegociação da dívida dos estados
Descrição: A proposta foi incluída na pauta da sessão do Plenário desta quarta-
feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714059-aprovada-urgencia-para-projeto-
de-renegociacao-da-divida-dos-estados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 21:52:00
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Título: Oposição quer negociar mudanças na regulamentação do Fundeb
Descrição: Partidos defendem valorização dos professores na proposta, que teve 
urgência aprovada nesta terça-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713971-oposicao-quer-negociar-mudancas-
na-regulamentacao-do-fundeb/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 21:21:00
Título: Deputados aprovam urgência para projeto que prevê acesso gratuito à 
internet em escolas públicas
Descrição: Com a aprovação da urgência, a proposta poderá entrar na pauta de 
votações do Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714040-deputados-aprovam-urgencia-para-
projeto-que-preve-acesso-gratuito-a-internet-em-escolas-publicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-08 21:14:00
Título: Aprovada urgência para projeto que altera regras cambiais
Descrição: Proposta poderá entrar na pauta de votações do Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714031-aprovada-urgencia-para-projeto-
que-altera-regras-cambiais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 07:10:14
Título: Reino Unido emite alerta após 2 pessoas sofrerem reação alérgica à 
vacina da Pfizer
Descrição: Os órgãos reguladores britânicos alertaram as pessoas que têm um 
histórico de reações alérgicas \significativas\ a não tomarem a vacina contra a 
COVID-19 da Pfizer/BioNTech.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020120916583135-reino-unido-emite-
alerta-apos-2-pessoas-sofrerem-reacao-alergica-a-vacina-da-pfizer/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 06:43:45
Título: Primeiro-ministro russo prevê 'demanda explosiva' de vacina Sputnik V no
exterior
Descrição: O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin não excluiu que a vacina 
russa contra a COVID-19 venha a ter uma forte demanda no exterior.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020120916583000-primeiro-ministro-russo-
preve-demanda-explosiva-de-vacina-sputnik-v-no-exterior/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 06:12:38
Título: EUA estão entrando em uma turbulência comparável ao do final da União 
Soviética, diz analista
Descrição: Especialista comparou o atual estado dos EUA com o período tardio da 
União Soviética, quando quem governava eram secretários-gerais da terceira 
idade.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120916582867-eua-estao-entrando-em-
uma-turbulencia-comparavel-ao-do-final-da-uniao-sovietica-diz-analista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 9 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quarta-feira 
(9), marcada pela disputa entre governadores e governo federal por liderança nas
campanhas de vacinação, pela retomada da partida entre PSG e Istanbul Basaksehir
e alerta da ONU para número recorde de deslocados em meio à pandemia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020120916582696-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-9-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-08 21:34:47
Título: Biden deve nomear ex-governador de Iowa para Departamento de Agricultura
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Descrição: O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, planeja nomear o ex-
governador de Iowa, Tom Vilsack, para o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA, na sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120816581566-biden-deve-nomear-ex-
governador-de-iowa-para-departamento-de-agricultura/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-08 20:44:36
Título: PGR pede que Adélio Bispo permaneça em penitenciária federal
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu nesta terça-
feira (8) a permanência de Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o 
presidente Jair Bolsonaro em 2018, na penitenciária federal de Campo Grande, em 
Mato Grosso do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120816581624-pgr-pede-que-adelio-
bispo-permaneca-em-penitenciaria-federal/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-08 20:24:00
Título: Especialista não vê ameaça de intervenção em patrulhamento brasileiro na
fronteira com Venezuela
Descrição: A 1ª Brigada de Infantaria de Selva realizou entre 25 a 27 de 
novembro um patrulhamento na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A ação 
ocorre em meio a tensões diplomáticas entre os dois países.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120816581551-especialista-nao-ve-
ameaca-de-intervencao-em-patrulhamento-brasileiro-na-fronteira-com-venezuela/
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