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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 15:31:41
Título: CIDH realiza audiência com o MST sobre paralisação da reforma agrária no
Brasil 
Descrição: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos notificou Estado 
brasileiro no dia 30 de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/cidh-realiza-audiencia-com-o-
mst-sobre-paralisacao-da-reforma-agraria-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 19:31:44
Título: Partidos e movimentos vão ao STF para destravar reforma agrária no 
Brasil
Descrição: Bolsonaro mantém 513 desapropriações suspensas desde 2019 e orçamento
do Incra tem corte de 94,6% na aquisição de terras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/partidos-e-movimentos-vao-ao-
stf-para-destravar-reforma-agraria-no-brasil

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro paralisa 413 processos de reforma agrária, e caso vira
ação no Supremo
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro paralisou 413 processos de reforma 
agrária, com a interrupção de vistorias e análises sobre desapropriação de 
imóveis rurais para a criação de assentamentos para famílias sem terra.Leia mais
(12/09/2020 - 08h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/gestao-bolsonaro-paralisa-413-processos-de-reforma-agraria-e-
entidades-preparam-acao-no-supremo.shtml

Fonte: Xinhua
Título: China tem safra abundante em 2020 com produção de grãos aumentando 0,9%
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139579032.htm

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 23:52:42
Título: Câmara aprova ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) a adesão do 
Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e 
Formas Correlatas de Intolerância. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/camara-aprova-ratificacao-da-
convencao-interamericana-contra-o-racismo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 20:52:47
Título: Senado aprova decreto que devolve negros à lista de homenageados da 
Fundação Palmares
Descrição: Líder do governo vota contra Sérgio Camargo: “É uma posição política 
do Senado Federal contra qualquer forma de racismo”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/senado-aprova-decreto-que-
devolve-negros-a-lista-de-homenageados-da-fundacao-palmares

Fonte: Revista Piauí
Título: O bilionário do barulho
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Descrição: Quem é o empresário israelense que se envolveu num caso internacional
de corrupção e agora tenta arrastar com ele a maior mineradora do Brasil 
Url : https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-bilionario-do-futuro/

Fonte: UOL
Título: Desmatamento ameaça segurança do Brasil, diz conselho militar 
internacional
Descrição: O desmatamento no Brasil coloca o governo de Jair Bolsonaro numa 
saia-justa inédita e numa encruzilhada internacional, levando militares 
estrangeiros e diplomatas a ensaiar críticas explícitas sobre o país. Para eles,
o comportamento do governo coloca em risco a segurança do país, além de abalar a
reputação internacional do Brasil                                          Url :
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/12/02/desmatamento-no-
brasil-ameaca-seguranca-nacional-alerta-conselho-militar.htm?
cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola

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 
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: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 12:55:06
Título: Bolsonaro zera alíquota da importação de armas de fogo enquanto os 
brasileiros pedem vacina contra a covid-19
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro zerou a importação de armas de fogo 
compradas por brasileiros no exterior. Ele publicou no Twitter que a medida vale
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-zera-aliquota-da-
importacao-de-armas-de-fogo-enquanto-os-brasileiros-pedem-vacina-contra-a-covid-
19/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 22:09:40
Título: GGN Covid Brasil: 836 mortos em 24 horas, e 53.453 novos casos
Descrição: Dos estados, 13 têm alto crescimento de casos, 8 com crescimento 
moderado, 1 estável e 5 apresentaram queda drástica.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-836-mortos-em-24-
horas-e-53-453-novos-casos/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 11:14:17
Título: Brasil com cloroquina aos montes e algodão e seringas faltando vira 
assunto no Twitter
Descrição: No Twitter, brasileiros começaram a comentar a \falta\ de seringas e 
algodão para vacinação contra coronavírus em um Brasil repleto de cloroquina, 
levando o medicamento que recebeu apoio de Bolsonaro aos assuntos mais 
comentados.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120916585249-brasil-com-cloroquina-
aos-montes-e-algodao-e-seringas-faltando-vira-assunto-no-twitter/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 21:34:32
Título: Jandira Feghali apresenta projeto para suspender imposto zero para armas
importadas
Descrição: Segundo a deputada, \poderíamos estar discutindo a prorrogação da 
redução de alíquotas para o arroz, por exemplo\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/jandira-feghali-apresenta-projeto-
para-evitar-aliquota-zero-para-armas-importadas/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Brigadeiro se aposenta do Superior Tribunal Militar e recebe R$ 699,2 
mil
Descrição: Aposentado em setembro deste ano, o ministro do Superior Tribunal 
Militar William de Oliveira Barros recebeu em novembro R$ 699,2 mil (rendimento 
líquido). William Barros ocupava uma das três cadeiras reservadas a oficiais-
generais da Aeronáutica. O valor inclui, entre as vantagens eventuais, R$ 671,9 
mil de licença-prêmio, subsídio mensal (R$ 37,3 mil), indenização de férias 
[...]Leia mais (12/09/2020 - 21h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48728

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 20:41:11
Título: EUA processam o Facebook por abuso de poder e monopólio nas redes 
sociais
Descrição: A Comissão Federal de Comércio dos EUA e 46 estados entraram com 
ações judiciais acusando o Facebook de violar as regras antitruste e pedindo 
penalidades 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/eua-processam-o-facebook-por-abuso-
de-poder-e-monopolio-nas-redes-sociais/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 19:18:14
Título: Após acusar Ramos de compra de apoio no Congresso, ministro do Turismo é
demitido
Descrição: Marcelo Álvaro Antônio teria acusado o ministro-chefe da Secretaria 
de Governo de usar a pasta como moeda de troca em apoio no Congresso
Url :https://jornalggn.com.br/crise/apos-acusar-ramos-de-compra-de-apoio-no-
congresso-ministro-do-turismo-e-demitido/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 19:03:32
Título: Pivô do \laranjal\ do PSL, ministro é demitido após acusar aliado de 
desonestidade
Descrição: Marcelo Álvaro Antônio chamou de \traíra\ o secretário de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos, a quem acusou de negociar cargos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/pivo-do-laranjal-do-psl-
ministro-e-demitido-apos-acusar-aliado-de-desonestidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 18:54:59
Título: Governo não apresenta saídas e fim do auxílio emergencial deve acentuar 
desigualdades
Descrição: Para especialistas, ampliação do Bolsa Família em 2021 não resolve 
impactos gerados pelo encerramento do benefício
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/governo-nao-apresenta-saidas-e-
fim-do-auxilio-emergencial-deve-acentuar-desigualdades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 18:19:13
Título: \Não descansamos, pois não sabemos o que Trump pode fazer\, diz vice da 
Venezuela
Descrição: Delcy Rodríguez, vice-mandatária do país, detalha o bloqueio 
econômico e analisa o cenário pós-eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/nao-descansamos-pois-nao-
sabemos-o-que-trump-pode-fazer-diz-vice-da-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-12-09 17:16:46
Título: Violência tem cor: 86% dos 1.814 mortos pela polícia do RJ em 2019 eram 
negros
Descrição: Para pesquisadora, os dados apontam uma conclusão incontestável: a 
permanência do racismo como política de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/violencia-tem-cor-86-dos-1-814-
mortos-pela-policia-do-rj-em-2019-eram-negros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 17:13:17
Título: RS: após morte de ativista, Movimento Negro pede saída da cúpula de 
Segurança Pública
Descrição: Pedido de exoneração é motivado pelos recentes casos de violência 
racial executados por membros do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/rs-apos-morte-de-ativista-
movimento-negro-pede-saida-da-cupula-de-seguranca-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 17:11:17
Título: Moradores da Vila Cruzeiro protestam contra morte da ativista negra Jane
Beatriz
Descrição: Segundo testemunhas, a Brigada entrou de forma truculenta na 
residência de Jane o que teria ocasionado a sua morte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/comunidade-em-porto-alegre-
protesta-contra-morte-da-ativista-negra-jane-nunes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 16:54:40
Título: Após adiamento por racismo, jogadores retomam PSG x Istanbul com 
protestos em campo
Descrição: Todos os presentes exibiram dizeres antirracistas, ajoelharam-se em 
campo e fizeram gesto símbolo do movimento negro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/apos-adiamento-por-racismo-
jogadores-retomam-psg-x-istanbul-com-protestos-em-campo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 16:53:25
Título: Museu da Maré vira tema de livro que relata a construção da favela no 
Rio de Janeiro
Descrição: “A Maré em 12 tempos” é inspirado na exposição permanente do museu 
que representa história e cotidiano da favela
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/museu-da-mare-vira-tema-de-
livro-que-relata-a-construcao-da-favela-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 13:00:05
Título: Relatório sobre impactos da pandemia entre indígenas será lançado nesta 
quinta
Descrição: Documento que será lançado dia 10 traz um panorama sobre a crise 
humanitária e destaca as omissões do poder público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/relatorio-sobre-impactos-da-
pandemia-entre-indigenas-sera-lancado-nesta-quinta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 12:15:39
Título: “Violência gera violência”: padre Júlio Lancellotti sobre arrastão na 
Cracolândia 
Descrição: Usuários foram reprimidos pela GCM no centro de SP antes do ataque, 
religioso questiona ausência da PM para conter ação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/violencia-gera-violencia-diz-
padre-julio-lancelotti-sobre-arrastao-na-cracolandia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 11:11:52
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Título: \Uma grande mancha para a Romênia\, diz ministro local sobre racismo na 
Champions
Descrição: Ionut Stroe, ministro do Esporte, pediu punição ao conterrâneo 
Sebastien Colțescu, quarto árbitro que ofendeu camaronês
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/uma-grande-mancha-para-a-
romenia-diz-ministro-local-sobre-racismo-na-champions
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 10:00:14
Título: Governo do RS manobra e publica edital de privatização de distribuidora 
de energia
Descrição: Entidades contestam argumentos do governo, leilão está previsto para 
fevereiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/governo-do-rs-manobra-e-publica-
edital-de-privatizacao-de-distribuidora-de-energia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 07:53:50
Título: Artigo | Em defesa do cuidado em liberdade: luta antimanicomial, 
presente!
Descrição: A luta é sempre política e só pode ocorrer em contexto democrático: 
por uma sociedade sem manicômios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/artigo-em-defesa-do-cuidado-em-
liberdade-luta-antimanicomial-presente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-09 07:49:28
Título: Grande Sertão Ameaçado: os geraizeiros diante do megaprojeto de 
mineração chinês
Descrição: A população tradicional geraizeira, do norte de Minas Gerais, está na
luta pela preservação local desde a década de 1970
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/09/grande-sertao-ameacado-os-
geraizeiros-diante-do-megaprojeto-de-mineracao-chines
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 00:50:45
Título: O neoliberalismo é a manifestação mais doentia do capitalismo
Descrição: Roberto Amaral* É consabido que o império do norte é, hoje, a maior 
potência econômica, científica e tecnológica do mundo, a maior potência 
industrial e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-neoliberalismo-e-a-manifestacao-
mais-doentia-do-capitalismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 21:44:27
Título: Maia diz que governo ‘está desesperado’ pela presidência da Câmara
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou
nesta quarta-feira (9) o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por 
tentar interferir na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maia-diz-que-governo-esta-
desesperado-pela-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 20:57:09
Título: PSOL quer discutir violência política com STF, PGR, TSE e PFDC
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara, através de sua líder Sâmia Bomfim, 
solicitou audiências para discutir o tema da violência política com o Supremo 
Tribunal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/psol-quer-discutir-violencia-
politica-com-stf-pgr-tse-e-pfdc/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 20:34:51
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Título: Dilma Rousseff: “É hora dizer um basta a este governo de cínicos e 
autoritários”
Descrição: Em nota publicada em seu site nesta quarta-feira (9), a ex-presidente
Dilma Rousseff (PT) criticou duramente o governo do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/dilma-rousseff-e-hora-dizer-um-
basta-a-este-governo-de-cinicos-e-autoritarios/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 20:13:47
Título: Centrão lança Arthur Lira, com Bolsonaro e tudo, à Presidência da Câmara
Descrição: O reinado de Rodrigo Maia (DEM-RJ) entrou em contagem regressiva. 
Faltam dois meses para deixar a presidência da Câmara. É nesse ambiente que o 
Centrão, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/centrao-lanca-arthur-lira-com-
bolsonaro-e-tudo-a-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 18:28:52
Título: Bolsonaro, Moro e Maia estarão juntos e misturados nas eleições 
presidenciais de 2022
Descrição: Não deixe se enganar, caro leitor. Jair Bolsonaro, Sergio Moro e 
Rodrigo Maia estarão juntos e misturados na eleição presidencial de 2022. Não se
deixe 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-moro-e-maia-estarao-
juntos-e-misturados-nas-eleicoes-presidenciais-de-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 17:24:49
Título: Governo Bolsonaro: ‘Vamos acabar com o auxílio emergencial no fim deste 
ano’
Descrição: O governo Bolsonaro bateu o martelo. O auxílio emergencial às pessoas
mais vulneráveis, sem renda, acabará ainda neste fim de ano. É o que disse 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/governo-bolsonaro-vamos-acabar-com-
o-auxilio-emergencial-no-fim-deste-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 14:30:46
Título: [Ao vivo] Câmara faz audiência pública sobre vacinação em massa no 
Brasil
Descrição: A Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (9) o Plano Nacional
de Imunização contra a Covid-19. A discussão em audiência pública ocorre no 
âmbito da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ao-vivo-camara-faz-audiencia-
publica-sobre-vacinacao-em-massa-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 14:29:55
Título: Aras defende regulamentação do lobby: “Não pode ser criminalizado”
Descrição: Em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (9/12), o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu a regulamentação do lobby,
que está em discussão no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/aras-defende-regulamentacao-do-
lobby-nao-pode-ser-criminalizado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 13:49:41
Título: Documentário sobre parcialidade de Moro na Lava Jato será lançado nesta 
quinta-feira
Descrição: O Comitê Lula Livre lançará nesta quinta-feira (10), às 19 horas, o 
documentário “Moro: Mais que Suspeito”. De acordo com o comitê, o documentário 
traz 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/documentario-sobre-parcialidade-de-
moro-na-lava-jato-sera-lancado-nesta-quinta-feira/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 11:47:53
Título: Google mostra que Bolsonaro ficou irrelevante em 2020
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não está entre os dez principais assuntos
pesquisados pelo Google em 2020. De acordo com o buscador, os dez assuntos mais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/google-mostra-que-bolsonaro-ficou-
irrelevante-em-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-09 11:27:43
Título: Líder do PT defende auxílio emergencial de R$ 600 e denuncia 
‘insensibilidade social’ do governo Bolsonaro
Descrição: O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), denunciou nesta terça-feira
(8) que o governo Jair Bolsonaro pratica a política econômica “mais equivocada e
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lider-do-pt-defende-auxilio-
emergencial-de-r-600-e-denuncia-insensibilidade-social-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 10:00:53
Título: Chegou a hora do pragmatismo se impondo sobre as ideologias:, por Luis 
Nassif
Descrição: Mas o ponto central do trabalho é a proposta de políticas orientadas 
por problemas.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/chegou-a-hora-do-pragmatismo-se-
impondo-sobre-as-ideologias-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 23:00:37
Título: TV GGN 20hs: a Lava Jato e o caso da Transparência Internacional
Descrição: Acompanhe o comentário de Luis Nassif sobre os últimos acontecimentos
na política e na economia do Brasil nesta quarta-feira, 09 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-a-lava-jato-e-o-caso-da-
transparencia-internacional/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 22:45:40
Título: Taxa de juros é mantida em 2% na última reunião do ano
Descrição: Banco Central deixa Selic inalterada em meio à pressão inflacionária,
principalmente com o avanço dos preços dos alimentos e combustíveis
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/taxa-de-juros-e-mantida-em-2-na-ultima-
reuniao-do-ano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 22:10:51
Título: OAB pede que STF garanta vacinas aprovadas por agências internacionais 
se Anvisa for omissa
Descrição: Em pedido ao Supremo, organização ainda diz que Bolsonaro não pode 
escolher a nacionalidade do imunizante
Url :https://jornalggn.com.br/politica/oab-pede-que-stf-garanta-vacinas-
aprovadas-por-agencias-internacionais-se-anvisa-for-omissa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 21:53:11
Título: “Falta de prioridade e de sensibilidade”, diz Maia sobre zerar impostos 
de armas
Descrição: “As pessoas estão perdendo a vida. Os hospitais estão ficando sem 
leitos de UTI”, disse Maia. “É uma distorção de prioridades por parte do 
governo”, disparou
Url :https://jornalggn.com.br/politica/falta-de-prioridade-e-de-sensibilidade-
diz-maia-sobre-zerar-impostos-de-armas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 21:41:05
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Título: Corte em incentivos fiscais deve ser apresentado ainda neste ano
Descrição: Segundo Paulo Guedes, medida e fim do auxílio emergencial serão 
fortes sinais de compromisso do governo com ajuste fiscal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/corte-em-incentivos-fiscais-deve-ser-
apresentado-ainda-neste-ano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 19:56:41
Título: O que você precisa saber sobre as vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca
Descrição: Todas as três farmacêuticas moveram-se a uma velocidade recorde e as 
primeiras vacinas da Pfizer e Moderna podem ser administradas nas próximas 
semanas
Url :https://jornalggn.com.br/politica/o-que-voce-precisa-saber-sobre-as-
vacinas-pfizer-moderna-e-astrazeneca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 19:55:07
Título: Brasil Milênio discute as novas tecnologias e os setores de produção
Descrição: Carlos Frederico Rocha discute temas como substituição de mão de obra
e sindicatos no oitavo episódio da série que pensa o Brasil pós-Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-milenio-discute-as-novas-
tecnologias-e-os-setores-de-producao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 19:18:49
Título: Bresser-Pereira expõe seu novo-desenvolvimentismo
Descrição: Para ex-ministro, país só superará as três décadas de estagnação, e 
de ausência de projeto nacional, quando livrar-se da prisão neoliberal
Url :https://jornalggn.com.br/politica/bresser-pereira-expoe-seu-novo-
desenvolvimentismo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 19:00:12
Título: Violência policial é racista, mostra relatório com dados inéditos
Descrição: Na Bahia, 97% dos mortos em ações policiais são negros, e a polícia 
do Rio de Janeiro matou 1814, sendo 86% negros em 2019, o maior números em 30 
anos
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/violencia-policial-e-racista-mostra-
relatorio-com-dados-ineditos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 18:47:56
Título: Mandetta revela a farsa do plano de vacinação de Bolsonaro
Descrição: Para ex-ministro, governo não quer admitir que Coronavac será a 1ª 
vacina e que a de Oxford está atrasada. Segundo Mandetta, colocar \milico\ 
desqualificado na Saúde foi o maior erro
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/mandetta-revela-a-farsa-do-plano-de-
vacinacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-09 18:27:42
Título: Não é fake news: parlamentares e sociedade civil criticam “revogaço” de 
portarias da política de saúde mental do Ministério da Saúde
Descrição: Em debate ocorrido nesta quarta-feira (9), com parlamentares e 
sociedade civil, entidades solicitam que alterações na área sejam precedidas de 
escuta das entidades de profissionais e outras instituições.
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/ministerio-da-saude-diz-que-e-fake-news-
a-revogacao-de-portarias-que-desmonta-a-saude-mental-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 09:39:13
Título: Produtora que presta serviços ao governo fez vídeo  de graça para 
empresa de Renan Bolsonaro
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Descrição: A produtora Astronautas Filmes recebeu somente neste ano R$ 1,4 
milhão do governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/produtora-que-presta-servicos-ao-
governo-fez-video-de-graca-para-empresa-de-renan-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 09:29:03
Título: Caiu para cima: Porta-voz da PM que atacou jornalista assume comando de 
batalhão no Leblon
Descrição: Tenente-coronel Gabryela Dantas foi exonerada da comunicação da PM do
Rio após divulgar vídeo atacando jornalista que fez reportagem que revela o 
aumento do consumo de munição no Batalhão onde estão lotados os PMs que 
assassinaram Emilly, de 4 anos, e Rebeca, de 7
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caiu-para-cima-porta-voz-da-pm-que-
atacou-jornalista-assume-comando-de-batalhao-no-leblon/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 00:23:46
Título: Aliado de Bolsonaro na Bolívia passa a ser réu por participação no golpe
contra Evo
Descrição: Ministério Público do país andino acusou Luis Fernando Camacho e seu 
pai, além de quatro comandantes militares, pelos crimes de terrorismo, sedição e
conspiração
Url :https://revistaforum.com.br/global/aliado-de-bolsonaro-na-bolivia-passa-a-
ser-reu-por-participacao-no-golpe-contra-evo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 23:48:27
Título: Flávio Dino diz que ida para o PSB não será um gesto individual
Descrição: Em entrevista ao Jornal da Fórum, governador do Maranhão falou sobre 
a disputa de 2022 e possível união do PCdoB com PSB por conta da cláusula de 
barreira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-diz-que-ida-para-o-psb-
nao-sera-um-gesto-individual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 23:12:10
Título: “A gente tem que fazer isso”, diz Neymar sobre deixar campo após ofensa 
racista
Descrição: Atacante do PSG disse ainda que deveria ter tomado a mesma atitude em
partida em que acusou adversário de atacá-lo com termo preconceituoso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-gente-tem-que-fazer-isso-diz-neymar-
sobre-deixar-campo-apos-ofensa-racista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 23:07:12
Título: Ação de supremas cortes estaduais é a nova estratégia de Trump para 
reverter resultado das eleições nos EUA
Descrição: Iniciativa surgiu com uma moção da Suprema Corte do Texas e já conta 
com o apoio de outros 17 estados. Politização do sistema judiciário é a última 
cartada do atual presidente para se manter no cargo
Url :https://revistaforum.com.br/global/acao-de-supremas-cortes-estaduais-e-a-
nova-estrategia-de-trump-para-reverter-resultado-das-eleicoes-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 23:03:55
Título: Vereadoras negras e trans alvo de ataques fascistas
Descrição: Antes mesmo de sair o resultado das eleições, a primeira vereadora 
negra de Joinville, professora Ana Lúcia Martins, recebeu ameaças de morte e 
ataques racistas que se ampliaram com sua eleição. O mesmo ocorreu com a 
professora Duda Salabert, a vereadora trans eleita em Belo Horizonte. No último 
domingo foi vez da professora Carol Dartora, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/vereadoras-negras-e-trans-alvo-de-
ataques-fascistas/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 22:03:18
Título: O contrário de pobreza é Direitos Humanos, por Sol Massari
Descrição: Amanhã comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos e as 
contradições dos dias atuais de pandemia servem para que possamos compreender a 
real necessidade das garantias fundamentais.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-contrario-de-pobreza-e-direitos-
humanos-por-sol-massari/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 21:01:04
Título: Entrevista exclusiva com o governador do Maranhão
Descrição: Governador do PCdoB fala sobre a vacina contra o coronavírus e sobre 
a movimentação no tabuleiro rumo a 2022. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-exclusiva-com-o-governador-
do-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 20:23:59
Título: Prefeitura de BH fecha acordo com Instituto Butantan para garantir 
Coronavac
Descrição: Governador de São Paulo, João Doria, pretende iniciar vacinação com a
vacina chinesa já em janeiro, só depende da Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prefeitura-de-bh-fecha-acordo-com-
instituto-butantan-para-garantir-coronavac/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 18:18:18
Título: Armas para Tiro Esportivo ficam de fora da taxação zero de Bolsonaro
Descrição: A tributação para a compra de equipamentos para a prática do tiro 
esportivo é uma queixa antiga. A eleição de Bolsonaro foi visto com otimismo 
pelos atletas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/armas-para-tiro-esportivo-ficam-de-
fora-da-taxacao-zero-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 17:55:05
Título: Após “revogaço” de portarias, coordenadora de saúde mental pede demissão
Descrição: Maria Dilma Alves foi nomeada ainda na gestão de Mandetta. Saída 
ocorre em meio às ameaças de desmonte de políticas do setor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-revogaco-de-portarias-
coordenadora-de-saude-mental-pede-demissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 17:42:28
Título: Evento “Direitos Humanos Importam” online reúne juristas, sociólogos, 
economistas e médicos, veja como participar
Descrição: Webinar será realizada nesta quinta-feira, quando declaração 
universal completa 72 anos, esvaziado pela direita brasileira, conceito abrange 
direito à vida plena, que não chegou a todas e todos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/evento-direitos-humanos-importam-online-
reune-juristas-sociologos-economistas-e-medicos-veja-como-participar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 17:41:59
Título: Anvisa prorroga validade de testes de Covid que o governo Bolsonaro 
deixou estocados
Descrição: Agência, que tem na direção um militar que foi a ato com o 
presidente, reconhece que decisão teve caráter “excepcional”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/anvisa-prorroga-validade-de-testes-de-
covid-que-o-governo-bolsonaro-deixou-estocados/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-09 17:19:35
Título: Cartas do Pai: Mil Dias Sem Solução
Descrição: Na coluna Cartas do Pai, Ivan Cosenza repete a pergunta que não que 
calar: Quem mandou matar Marielle?
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ivancosenzadesouza/cartas-do-pai-
mil-dias-sem-solucao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 15:49:07
Título: Gargalhada de Bolsonaro com a Covid-19 aconteceu após piada homofóbica, 
mostra novo vídeo
Descrição: No momento anterior, o presidente faz piada homofóbica com o prefeito
de Itajaí, que anunciou tratamento dos pacientes com Covid-19 com aplicação de 
ozônio pelo ânus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gargalhada-de-bolsonaro-com-a-covid-
19-aconteceu-apos-piada-homofobica-mostra-novo-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 15:03:04
Título: Carlos Bolsonaro ironiza seguranças armados de Freixo e toma invertida 
de viúva de Marielle
Descrição: Vereadora eleita pelo PSOL, Monica Benício antecipou nas redes embate
que deve travar com o filho de Jair Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-ironiza-segurancas-
armados-de-freixo-e-toma-invertida-de-viuva-de-marielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 14:58:28
Título: Adolescente faz vaquinha para reformar biblioteca em comunidade do Rio
Descrição: Espaço sofreu danos com as últimas chuvas. Ele foi criado por Lua 
Oliveira, de 13 anos, com ajuda da mãe
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/adolescente-faz-vaquinha-para-reformar-
biblioteca-em-comunidade-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 14:57:21
Título: Conselho Tutelar intervém e criança agredida por homofobia é encaminhada
para casa da avó
Descrição: Vídeo feito pelo irmão, onde é possível ver o pai agredindo a filha, 
correu as redes, fotógrafo também foi vítima de agressões homofóbicas do pai
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/conselho-tutelar-intervem-e-crianca-
agredida-por-homofobia-e-encaminhada-para-casa-da-avo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 14:41:22
Título: Orlando Silva reage a Márcio França sobre ida de Flávio Dino para o PSB
Descrição: O ex-ministro perguntou ainda: “quer construir a frente ampla assim?”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/orlando-silva-reage-a-marcio-franca-
sobre-ida-de-flavio-dino-para-o-psb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 14:33:32
Título: Tolerante com bolsonaristas, PM do Distrito Federal impede “favelas” em 
ato em frente ao Congresso
Descrição: ONG Rio de Paz, que já havia sido atacada por bolsonarista em ato 
pelos mortos da Covid no Rio, foi impedida pela PM de montar instalação em 
protesto contra o fim do auxílio emergencial em Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tolerante-com-bolsonaristas-pm-do-
distrito-federal-impede-favelas-em-ato-em-frente-ao-congresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 14:25:08
Título: Operação da PF investiga ex-deputado do DEM por propina no Instituto 
Nacional de Traumatologia
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Descrição: A PF apreendeu durante as diligências R$ 168,1 mil na casa de um 
assessor que seria ligado ao ex-deputado Francisco Floriano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/operacao-da-pf-investiga-ex-deputado-
do-dem-por-propina-no-instituto-nacional-de-traumatologia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 11:40:53
Título: Inflação da comida: Veja os produtos que mais aumentaram de preço em 
2020
Descrição: Brasil registrou a maior inflação de alimentos desde o governo FHC. A
alta acumulada ao longo do ano foi de 12,14%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inflacao-da-comida-veja-os-produtos-que-
mais-aumentaram-de-preco-em-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 11:27:13
Título: Municípios de São Paulo temem “turismo da vacina” após anúncio de Doria
Descrição: O Instituto Butantan já recebeu pedidos de vacinas de 850 municípios 
do país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/municipios-de-sao-paulo-temem-turismo-
da-vacina-apos-anuncio-de-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-09 11:09:15
Título: Senador flagrado com dinheiro na cueca possui dívida milionária com a 
União
Descrição: Chico Rodrigues, que empregava Leo Índio em seu gabinete e ficou 
conhecido nacionalmente por ter escondido R$ 15 mil nas nádegas, também possui 
várias dívidas com o Estado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/senador-flagrado-com-dinheiro-na-
cueca-possui-divida-milionaria-com-a-uniao/
 
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/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-10 03:00:00
Título: A grande maioria das mulheres eleitas em 2018 são jovens, ligadas às 
igrejas, e de direita. Entrevista especial com Céli Pinto
Descrição: Três foram os aspectos centrais que marcaram as eleições municipais 
deste ano no país: o desapare [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605336-a-grande-maioria-das-mulheres-eleitas-em-
2018-sao-jovens-ligadas-as-igrejas-e-de-direita-entrevista-especial-com-celi-
pinto
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-10 07:09:15
Título: Total de revólveres e pistolas importados quase dobrou no Brasil em 2020
Descrição: RIO E BRASÍLIA - Alvo de mais uma flexibilização do governo Jair 
Bolsonaro, a importação de armas no país este ano, com números ainda em 
evolução, já é quase o dobro do registrado em 2019 e mais do que o triplo de 
2018. Segundo dados do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), do 
Ministério da Economia, 102,3 mil revólveres e pistolas estrangeiros foram 
comprados até meados de novembro por pessoas físicas e jurídicas e por órgãos 
públicos. No ano passado, haviam sido importados 54,6 mil armamentos desse tipo,
o que já representava um salto em relação a 2018 e à série histórica desde 2009.
(
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Url :https://oglobo.globo.com/brasil/total-de-revolveres-pistolas-importados-
quase-dobrou-no-brasil-em-2020-1-24790044
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-10 07:00:43
Título: Argentina se divide diante de projeto sobre legalização do aborto, que 
será votado hoje por deputados
Descrição: RIO — Em meados de 2018, após o projeto de legalização do aborto ter 
sido barrado no Senado argentino por 38 votos contra e 31 a favor, o então 
presidente da casa, o peronista Miguel Ángel Pichetto, anunciou que “o ‘não’ 
venceu, mas o futuro não lhe pertence”. Semanas antes, o mesmo projeto fora 
aprovado pela Câmara numa votação histórica (129 votos a favor e 125 contra). 
Nesta quinta-feira, os deputados argentinos decidirão o futuro do projeto sobre 
aborto legal enviado em novembro passado pelo presidente Alberto Fernández, 
cumprindo à risca uma promessa de campanha. Desta vez, a expectativa é enorme, 
tanto na Câmara como no Senado
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/argentina-se-divide-diante-de-projeto-
sobre-legalizacao-do-aborto-que-sera-votado-hoje-por-deputados-24789545
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-10 07:00:04
Título: Biden escolhe vários membros de influente consultoria privada para o 
governo
Descrição: WASHINGTON — Ao escolher vários membros de uma consultoria privada de
Washington para seu governo, o presidente eleito Joe Biden alimenta uma polêmica
sobre um sistema que permite a funcionários americanos de alto escalão 
trabalharem para grupos influentes entre uma administração e outra.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/biden-escolhe-varios-membros-de-influente-
consultoria-privada-para-governo-24789767
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-10 07:00:34
Título: Bancada evangélica teme viés pró-cassinos de ministro interino do 
Turismo
Descrição: A bancada evangélica estará atenta às primeiras medidas de Gilson 
Machado como ministro interino do Turismo. Se Machado ensaiar efetivar suas 
promessas efusivas a favor de cassinos no Brasil, os parlamentares deixarão 
claro a Jair Bolsonaro que não apoiam o ministro. Leia: Liberação de cassinos 
deve sair de Bolsonaro e ir para ministros, diz advogado E lembrarão que Damares
Alves também é radicalmente contra a legalização dos jogos.(Por Eduardo 
Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E 
ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui para acessar a matéria na 
íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bancada-evangelica-teme-vies-pro-
cassinos-de-ministro-interino-do-turismo-24789968
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-10 06:30:29
Título: A Glock de Arthur Lira
Descrição: Arthur Lira tem mais afinidades com Jair Bolsonaro do que só um 
grande apreço pelo centrão way of life.Lira também é um apreciador de armas. É 
dono de uma pistola Glock 9mm.Leia: Maia faz enquetes com deputados: 'Quem você 
acha mais forte?
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-glock-de-arthur-lira-24789933
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-09 11:56:38
Título: Amazônia: mapeamento inédito identifica 2,7 mil projetos de restauração
Descrição: Publicação traz recomendações para ampliar iniciativas que podem 
reconstruir floresta e gerar renda.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55243098
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-09 16:46:53
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Título: Para aprender a nadar entre Jards e Macalé
Descrição: ‘Eu só faço o que quero’, de Fred Coelho, traça trajetória do 
compositor que participou de momentos fundamentais da vida cultural brasileira, 
encarnando um personagem que se fez muitos (sambista, político, maldito, 
malandro, “faquir da dor”) para dar conta de sua criação
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-12-09/para-aprender-a-nadar-entre-
jards-e-macale.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-09 12:39:20
Título: Ofensiva judicial de Trump para reverter as eleições desmorona na 
Suprema Corte
Descrição: A principal instância do Judiciário dos EUA rejeita o pedido de 
anulação dos resultados da Pensilvânia feito pelos advogados do presidente
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-09/ofensiva-judicial-de-
trump-para-reverter-as-eleicoes-desmorona-na-suprema-corte.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Em cada 10 mulheres negras, 8 sofreram violência virtual nas eleições em
2020, diz estudo
Descrição: Uma pesquisa realizada pelo Instituto Marielle Franco identificou que
8 em cada 10 mulheres negras que concorreram às eleições em 2020 sofreram 
violência virtual, como o recebimento de mensagens machistas e racistas e 
invasões durante lives das quais participaram.Leia mais (12/09/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/em-cada-10-mulheres-negras-8-sofreram-
violencia-virtual-nas-eleicoes-em-2020-diz-estudo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: No meio da disputa entre Doria e Bolsonaro, servidores da Anvisa 
reclamam de estresse
Descrição: No meio da guerra entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e 
o governador de São Paulo, João Doria, os servidores da Anvisa estão 
angustiados, diz Rodrigo Savini, diretor-geral da entidade que os 
representa.Leia mais (12/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/no-meio-da-disputa-entre-doria-e-bolsonaro-
servidores-da-anvisa-reclamam-de-estresse.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Os assassinos entre nós
Descrição: Completamos mil dias sem saber quem mandou matar Marielle e Anderson.
Nesta semana, também tivemos a notícia das mortes de Emily e Rebeca, que 
brincavam na porta de casa, e de Derinaldo, ao tentar impedir um roubo. Nos 
casos de grande visibilidade, quando temos resposta, ela raramente é suficiente.
No geral, permanecemos sem resposta.Leia mais (12/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/gabriela-prioli/2020/12/os-assassinos-entre-nos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: O traçado de um desastre amazônico
Descrição: \A Amazônia é o coração biológico do planeta Terra, e ele já não está
mais batendo de forma saudável\, costuma comparar o cientista Carlos Nobre, voz 
influente no debate sobre o aquecimento global.Identificar em detalhe as ameaças
a esse formidável bioma e localizá-las na vastidão dos seus 8,2 milhões de km2 é
o propósito do \Atlas Amazônia sob Pressão 2020\, recém-lançado pela Rede 
Amazônica de Informação Socioambiental Georeferenciada (Raisg), consórcio que 
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reúne organizações não governamentais de seis dos nove países que o abrigam.Leia
mais (12/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2020/12/o-tracado-de-um-desastre-
amazonico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Empresa contratada pelo governo federal atua de graça para Renan 
Bolsonaro
Descrição: A cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa
de Jair Renan Bolsonaro, 22, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), foi realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e 
comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal.Leia mais 
(12/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/empresa-contratada-pelo-governo-federal-atua-de-graca-para-
renan-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Investigado da Lava Jato recebeu alerta sobre 'semana preciosa' dias 
antes de prisão
Descrição: Investigado sob suspeita de tráfico de influência na Operação Lava 
Jato do Rio de Janeiro, o advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho alertou o ex-
secretário da Saúde Sérgio Côrtes sobre uma \semana preciosa\ cinco dias antes 
de esse ter sido preso pela segunda vez.Leia mais (12/09/2020 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/investigado-da-lava-jato-recebeu-alerta-sobre-semana-
preciosa-dias-antes-de-prisao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-12-09 00:00:00
Título: Hackers invadem empresa de segurança digital FireEye
Descrição: O grupo de segurança cibernética FireEye, dos Estados Unidos, 
informou na terça-feira (8) que sofreu um grande ataque cibernético, muito 
provavelmente conduzido por hackers patrocinados por um Estado, que roubaram 
poderosas ferramentas que a empresa usa para testar os sistemas de seus clientes
contra invasões.Leia mais (12/09/2020 - 17h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2020/12/hackers-invadem-empresa-de-seguranca-digital-fireeye.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-10 02:56:00
Título: Projetos de combate à violência contra a mulher estão na pauta de 
votações desta quinta-feira
Descrição: Câmara dos Deputados também poderá analisar projeto que regulamenta o
Fundeb e proposta de incentivo a startups
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714555-projetos-de-combate-a-violencia-
contra-a-mulher-estao-na-pauta-de-votacoes-desta-quinta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 23:52:00
Título: Câmara aprova urgência para 11 propostas defendidas pela bancada 
feminina
Descrição: Os projetos integram a pauta da campanha de 21 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra as mulheres
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714516-camara-aprova-urgencia-para-11-
propostas-defendidas-pela-bancada-feminina/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 23:44:00
Título: Representantes de clínicas de hemodiálise pedem mais recursos ao governo
federal
Descrição: Ministério da Saúde diz que nova portaria está sendo construída para 
garantir o dinheiro, mas acusa estados e municípios de não repassar recursos 
para as clínicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714499-representantes-de-clinicas-de-
hemodialise-pedem-mais-recursos-ao-governo-federal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 23:13:00
Título: Aprovada urgência para projeto de compensação aos estados e para outras 
seis propostas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714486-aprovada-urgencia-para-projeto-
de-compensacao-aos-estados-e-para-outras-seis-propostas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 22:31:00
Título: Projeto isenta de custas processuais pedido de medida protetiva a toda 
vítima de violência doméstica
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714263-projeto-isenta-de-custas-
processuais-pedido-de-medida-protetiva-a-toda-vitima-de-violencia-domestica/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 22:04:00
Título: Frente parlamentar promove Dia Nacional de Luta contra a reforma 
administrativa
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714443-frente-parlamentar-promove-dia-
nacional-de-luta-contra-a-reforma-administrativa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 21:49:00
Título: Câmara aprova proposta que ratifica a Convenção Interamericana contra o 
Racismo
Descrição: Países que assinaram o documento se comprometem a prevenir e punir 
atos de discriminação racial
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714400-camara-aprova-proposta-que-
ratifica-a-convencao-interamericana-contra-o-racismo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 21:08:00
Título: Convenção contra racismo gera debate em Plenário
Descrição: O texto dá status constitucional a políticas públicas de prevenção e 
punição de condutas racistas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714434-convencao-contra-racismo-gera-
debate-em-plenario/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-09 19:35:00
Título: “No dia que estamos debatendo a vacina, governo isenta importação de 
armas”, diz Maia
Descrição: “A falta de prioridade e de sensibilidade por parte do governo nos 
deixa perplexos\, afirma o presidente da Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714389-no-dia-que-estamos-debatendo-a-
vacina-governo-isenta-importacao-de-armas-diz-maia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-10 06:28:54
Título: Oficial iraniano afirma que físico nuclear Fakhrizadeh foi assassinado 
com arma da OTAN
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Descrição: De acordo com oficial iraniano, a arma estava equipada com um 
silenciador, impedindo que os guarda-costas de Fakhrizadeh ouvissem os tiros.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121016589722-oficial-
iraniano-afirma-que-fisico-nuclear-fakhrizadeh-foi-assassinado-com-arma-da-otan/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-10 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 10 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (10), marcada pela mudança no ministério brasileiro do Turismo, 
pelo novo bloco na Câmara dos Deputados, pela ratificação da Convenção 
Interamericana contra o Racismo, pelo avanço da COVID-19 e pelo inquérito 
federal contra o filho de Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121016589313-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-10-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 21:51:45
Título: Economista avalia os impactos da alta no preço dos alimentos nos últimos
anos no Brasil
Descrição: A demanda crescente tanto no mercado nacional como no internacional 
tem pressionado os preços dos alimentos no Brasil, cujo mercado interno foi 
impactado no último ano pela pandemia do novo coronavírus.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020120916587806-economista-avalia-os-
impactos-da-alta-no-preco-dos-alimentos-nos-ultimos-anos-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 19:39:40
Título: Filho de Biden diz que procurador em Delaware está investigando seus 
assuntos fiscais
Descrição: Hunter Biden, filho do presidente eleito Joe Biden, disse em um 
comunicado que o Ministério Público dos Estados Unidos no estado de Delaware 
está investigando seus assuntos fiscais.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120916587703-filho-de-biden-diz-
que-procurador-em-delaware-esta-investigando-seus-assuntos-fiscais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 19:29:20
Título: Taurus critica decisão de Bolsonaro que zera imposto para importar armas
Descrição: A Taurus, maior fabricante de armas do Brasil, afirmou nesta quarta-
feira (9) que vai priorizar investimentos fora do Brasil após decisão do governo
do presidente Jair Bolsonaro de zerar a alíquota de importação de pistolas e 
revólveres a partir de janeiro de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120916587757-taurus-critica-decisao-
de-bolsonaro-que-zera-imposto-para-importar-armas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 17:45:00
Título: Cientista político: corrupção no Brasil não acabou, presidente que virou
vidraça
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil por ocasião do Dia Internacional 
contra a Corrupção, o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, analisou por que esse tema perdeu força no debate 
político brasileiro nos últimos tempos.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020120916587031-cientista-politico-
corrupcao-no-brasil-nao-acabou-presidente-que-virou-vidraca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 17:40:58
Título: Embraer diz que não negociou com hackers e confirma vazamento de dados 
confidenciais
Descrição: A Embraer afirmou em comunicado ao mercado nesta quarta-feira (9) que
não negociou com hackers para tentar impedir a divulgação de dados internos da 
companhia.
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Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020120916587295-embraer-diz-que-nao-
negociou-com-hackers-e-confirma-vazamento-de-dados-confidenciais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 13:37:10
Título: Maduro diz que espera abrir 'canais de comunicação e diálogo' com os EUA
Descrição: O presidente venezuelano afirma que a política de Trump com a 
Venezuela \falhou espetacularmente\ e espera melhores relações diplomáticas com 
Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120916586549-maduro-diz-que-espera-
abrir-canais-de-comunicacao-e-dialogo-com-os-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 11:41:36
Título: Em um mês, Luis Arce 'estabilizou a economia', afirma ex-ministro 
boliviano
Descrição: Ex-ministro da Bolívia avalia o panorama político enfrentado pelo 
país latino-americano antes e após a posse de Luis Arce.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120916585425-em-um-mes-luis-arce-
estabilizou-a-economia-afirma-ex-ministro-boliviano/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 10:10:00
Título: Operação da PF contra desvios na saúde é deflagrada no Rio e em Brasília
Descrição: Agentes da Polícia Federal iniciaram na manhã desta quarta-feira (9),
em parceria com o Ministério Público Federal, a Operação Talha, que apura 
desvios no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020120916584773-operacao-da-pf-contra-
desvios-na-saude-e-deflagrada-no-rio-e-em-brasilia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-09 09:44:50
Título: EUA: 14 militares são suspensos após revelações de assassinatos e 
assédio sexual em base do Exército
Descrição: O Comitê de Revisão Independente de Fort Hood investigou o ambiente 
na base norte-americana, descobrindo um \clima deficiente\ com crimes de assédio
sexual, bem como outros casos de violência.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020120916584515-eua-14-militares-sao-
suspensos-apos-revelacoes-de-assassinatos-e-assedio-sexual-em-base-do-exercito/
 
Fonte: Xinhua
Título: China tem safra abundante em 2020 com produção de grãos aumentando 0,9%
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139579032.htm

Fonte: Xinhua
Título: Relacionamento China-EUA além das diferenças ideológicas é benéfico para
ambos, diz embaixador
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578730.htm

Fonte: Xinhua
Título: Enviado chinês pede esforços para desenvolvimento saudável das relações 
China-Índia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578243.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi e Macron atingem importantes consensos sobre cooperação China-França 
na próxima etapa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578221.htm

http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578221.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578243.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139578730.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/10/c_139579032.htm
https://br.sputniknews.com/americas/2020120916584515-eua-14-militares-sao-suspensos-apos-revelacoes-de-assassinatos-e-assedio-sexual-em-base-do-exercito/
https://br.sputniknews.com/americas/2020120916584515-eua-14-militares-sao-suspensos-apos-revelacoes-de-assassinatos-e-assedio-sexual-em-base-do-exercito/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020120916584773-operacao-da-pf-contra-desvios-na-saude-e-deflagrada-no-rio-e-em-brasilia/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020120916584773-operacao-da-pf-contra-desvios-na-saude-e-deflagrada-no-rio-e-em-brasilia/
https://br.sputniknews.com/americas/2020120916585425-em-um-mes-luis-arce-estabilizou-a-economia-afirma-ex-ministro-boliviano/
https://br.sputniknews.com/americas/2020120916585425-em-um-mes-luis-arce-estabilizou-a-economia-afirma-ex-ministro-boliviano/
https://br.sputniknews.com/americas/2020120916586549-maduro-diz-que-espera-abrir-canais-de-comunicacao-e-dialogo-com-os-eua/
https://br.sputniknews.com/americas/2020120916586549-maduro-diz-que-espera-abrir-canais-de-comunicacao-e-dialogo-com-os-eua/
https://br.sputniknews.com/defesa/2020120916587295-embraer-diz-que-nao-negociou-com-hackers-e-confirma-vazamento-de-dados-confidenciais/
https://br.sputniknews.com/defesa/2020120916587295-embraer-diz-que-nao-negociou-com-hackers-e-confirma-vazamento-de-dados-confidenciais/
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Título: China espera que novo governo dos EUA volte a entrar no JCPOA, diz 
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