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Fonte: Revista Época
Data: 2020-12-11
Título: A Abin e a operação para ‘defender FB’ e enterrar o caso Queiroz 
Descrição: Abin produziu pelo menos dois relatórios de orientação para Flávio 
Bolsonaro e seus advogados sobre o que deveria ser feito para obter os 
documentos que permitissem embasar um pedido de anulação do caso Queiroz 
Url : https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-abin-a-operacao-para-defender-
fb-enterrar-caso-queiroz-24791200?
%3Futm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=post&s=08

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 16:10:17
Título: 72 anos da Declaração Universal reforçam luta contra ataques aos 
direitos humanos 
Descrição: Pesquisadores, religiosos, juristas, artistas e ativistas se reuniram
em evento virtual nesta quinta- feira (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/72-anos-da-declaracao-universal-
reforcam-luta-contra-ataques-aos-direitos-humanos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 15:26:28
Título: Corte ao Fundeb ameaça educação dos municípios e reajuste salarial de 
professores
Descrição: Medida reduz investimento em cada aluno da rede pública em até 8,06% 
e congela reajustes salariais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/corte-ao-fundeb-ataca-a-
educacao-dos-municipios-e-reajuste-salarial-de-professores

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 13:25:20
Título: Documentário expõe parcialidade de Moro em processos da operação Lava 
Jato
Descrição: “Moro: Mais que Suspeito” evidencia intenção do ex-juiz com provas 
apresentadas ao STF, recortes de jornais e animações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/documentario-expoe-parcialidade-
de-moro-em-processos-da-operacao-lava-jato

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 00:30:27
Título: Bolsonaro terá que escolher reitores da lista tríplice, decide Fachin
Descrição: Presidente já desconsiderou o primeiro colocado na lista em pelo 
menos 9 universidades federais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-tera-que-escolher-reitores-
da-lista-triplice-decide-fachin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 01:14:35
Título: Bolsonaro terá que indenizar jornalista por ter feito acusação falsa
Descrição: A multa, de R$ 10 mil, será repassada pela jornalista Bianca Santana 
para o Instituto Marielle Franco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-tera-que-indenizar-
jornalista-por-ter-feito-acusacao-falsa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 09:32:28
Título: Bolsonaro deve gastar R$ 250 milhões para distribuir cloroquina de graça
em farmácias populares
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Descrição: Com 2,5 milhões de comprimidos encalhados, governo pretende 
reembolsar farmácias populares que distribuírem o \kit covid\, com cloroquina e 
azitromicina, que não tem comprovação científica no tratamento da doença. Valor 
seria suficiente para comprar 13 milhões de doses da vacina
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-deve-gastar-r-250-
milhoes-para-distribuir-cloroquina-de-graca-em-farmacias-populares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 15:56:32
Título: Fórum Onze e Meia #407 – As falcatruas de Renan Bolsonaro + como o 
sistema financeiro sequestrou a economia brasileira
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as principais notícias do 
dia, entre elas, a denúncia de que empresa contratada pelo governo federal atuou
de graça para a empresa do filho 04 de Jair Bolsonaro, o Renan. O programa ainda
entrevista Hermes Zaneti, que foi deputado federal constituinte pelo PMDB do Rio
Grande do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
407-as-falcatruas-de-renan-bolsonaro-como-o-sistema-financeiro-sequestrou-a-
economia-brasileira/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 12:51:42
Título: Artigo | Quem controla a agricultura brasileira?
Descrição: O PIB Agrícola é medido a partir do valor recebido pelos agricultores
ao venderem os produtos no mercado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/artigo-quem-controla-a-
agricultura-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 17:29:08
Título: Estados Unidos e Israel se somam ao Marrocos contra a libertação do povo
saaráui
Descrição: Trump comemorou a aproximação dos países nesta quinta-feira (10), em 
meio à escalada dos conflitos no Norte da África
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/estados-unidos-e-israel-se-
somam-ao-marrocos-contra-a-libertacao-do-povo-saaraui

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-10 19:06:55
Título: Frente Polisário condena 'nos mais duros termos' declaração dos EUA 
sobre Saara Ocidental
Descrição: O movimento de independência do Saara Ocidental, a Frente Polisário, 
condenou nesta quinta-feira (10) a declaração do presidente dos Estados Unidos, 
que apoia o domínio marroquino na região disputada.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121016595173-frente-
polisario-condena-nos-mais-duros-termos-declaracao-dos-eua-sobre-saara-
ocidental/

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-12-11 09:11:54
Título: El acuerdo entre Israel y Marruecos sigue la historia de cooperación en 
materia de armas y espionaje
Descrição: Durante casi 60 años, los dos países, que acordaron normalizar los 
lazos, han trabajado juntos de cerca pero en secreto en asuntos militares y de 
inteligencia, asesinatos y migración de judíos a Israel.
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/10/world/middleeast/Israel-morocco-
cooperation-history.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 23:29:20
Título: Um plano de vacinação contra Covid-19 para todos, por Alexandre Padilha
Descrição: As ações feitas contra a Covid-19 aqui, desde o início da pandemia, 
foram planejadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Por isso, vamos continuar 
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lutando para que o governo Bolsonaro tenha o compromisso de incorporar várias 
vacinas na luta contra a pandemia.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-plano-de-vacinacao-contra-covid-19-
para-todos-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 19:36:15
Título: Deputados do PT querem importação de vacinas sem necessidade de aval da 
Anvisa
Descrição: Tatto e Chinaglia temem que eventual aparelhamento do órgão trave 
processo de liberação de imunizantes no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/deputados-do-pt-querem-
importacao-de-vacinas-sem-necessidade-de-aval-da-anvisa

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-10 17:09:21
Título: Guilherme Boulos: “A unidade da esquerda é importante mas sozinha não 
garante a vitória. É preciso se reconectar com o povo”
Descrição: Em entrevista à Pública, o ex-candidato à prefeitura de SP diz que as
forças progressistas não podem se unir só na hora da eleição, e precisam 
construir juntas caminhos para enfrentar o bolsonarismo e a crise decorrente da 
pandemia
Url :https://apublica.org/2020/12/guilherme-boulos-a-unidade-da-esquerda-e-
importante-mas-sozinha-nao-garante-a-vitoria-e-preciso-se-reconectar-com-o-povo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 18:52:50
Título: Instituto Butantan começa a produzir a vacina Coronavac em São Paulo
Descrição: Mesmo sem registro, ideia é que a aplicação comece no fim de janeiro,
no país, mais 770 mortes são registradas em 24 h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/instituto-butantan-comeca-a-
produzir-a-vacina-coronavac-em-sao-paulo

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-11 03:00:00
Título: A disputa em 2022 será pela narrativa do que poderá tirar o Brasil da 
lama. Entrevista especial com Sérgio Amadeu da Silveira
Descrição: Se neste ano os brasileiros viram os índices de desemprego e de 
pobreza urbana aumentarem, em 2021 \a http://www.ihu.unisinos.br/605426-a-
disputa-em-2022-sera-pela-narrativa-do-que-podera-tirar-o-brasil-da-lama-
entrevista-especial-com-sergio-amadeu-da-silveira

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 21:23:24
Título: MAB faz nova doação de gás de cozinha na periferia de Porto Alegre
Descrição: A entrega faz parte das ações de solidariedade que o MAB desenvolve 
desde o início da pandemia em todo o Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/mab-faz-nova-doacao-de-gas-de-
cozinha-na-periferia-de-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 17:58:51
Título: RJ: Painel das Favelas registra 56% mais casos de covid do que dados da 
Prefeitura
Descrição: As 16 favelas do Complexo da Maré registraram maior concentração, com
2449 casos, prefeitura contabiliza apenas 1063
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/rj-painel-das-favelas-registra-
56-mais-casos-de-covid-do-que-dados-da-prefeitura

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 17:45:14
Título: Organização lança editais para financiar defesa dos direitos humanos no 
Brasil
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Descrição: Serão 40 projetos contemplados, foco está nos temas que dizem 
respeito à violência institucional e à população LGBTQIA+
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/organizacao-lanca-editais-para-
financiar-defesa-dos-direitos-humanos-no-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 17:21:23
Título: POA: Vila Cruzeiro protesta contra morte de liderança durante ação da 
polícia
Descrição: Moradores questionam versão oficial e dizem que Jane teria sido 
empurrada por policial, caindo e batendo a cabeça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/poa-vila-cruzeiro-protesta-
contra-morte-de-lideranca-durante-acao-da-policia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 17:04:22
Título: Câmara dos Deputados aprova pacote de projetos de combate à violência 
contra mulher
Descrição: Entre aprovações, estão projetos que criminalizam \stalking\ e 
violência institucional, como ocorreu no caso Mari Ferrer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/camara-dos-deputados-aprova-
pacote-de-projetos-de-combate-a-violencia-contra-mulher
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 14:48:16
Título: Artigo | O que o traje da posse da primeira-dama tem a ver com a reforma
agrária?
Descrição: Em exposição em Brasília, traje de Michelle inspirado na princesa 
Lady Di representa um insulto aos sem direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/artigo-o-que-o-traje-da-posse-
da-primeira-dama-tem-a-ver-com-a-reforma-agraria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 13:50:48
Título: Robinho é condenado em segunda instância na Itália a nove anos de prisão
por estupro
Descrição: Jogador brasileiro pode recorrer em liberdade, crime teria ocorrido 
em uma boate na capital italiana em 2013
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/robinho-e-condenado-em-segunda-
instancia-na-italia-a-nove-anos-de-prisao-por-estupro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 13:45:54
Título: Artigo | A luta dos defensores dos direitos humanos na América Latina
Descrição: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, anunciada pela ONU em 
1948, demarca um ato importante para os povos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/artigo-a-luta-dos-defensores-
dos-direitos-humanos-na-america-latina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 13:25:24
Título: MST e MPA realizam ação de fim ano com cestas básicas agroecológicas
Descrição: Objetivo é comercializar produtos saudáveis a baixo custo e valorizar
a agricultura familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/mst-e-mpa-realizam-acao-de-fim-
ano-com-cestas-basicas-com-produtos-agroecologicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 12:26:54
Título: Artigo | O capitalismo é para poucos
Descrição: Um número minúsculo de pessoas (menos de 0,1%) possuem 25% da riqueza
mundial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/artigo-o-capitalismo-e-para-
poucos
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 11:21:48
Título: Movimentos pedem a liberdade de Assange no Dia Internacional dos 
Direitos Humanos
Descrição: Carta entregue a órgãos diplomáticos do Reino Unido exige a não 
extradição do fundador do Wikileaks
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/movimentos-pedem-a-liberdade-de-
assange-no-dia-internacional-dos-direitos-humanos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 09:19:46
Título: Grande Sertão Ameaçado: o monocultivo de eucalipto no norte de Minas 
Gerais
Descrição: População tradicional geraizeira prova que há vida entre o cerrado e 
a caatinga e enfrenta as plantações de monocultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/grande-sertao-ameacado-o-
monocultivo-de-eucalipto-no-norte-de-minas-gerais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 08:45:47
Título:  MPF apura denúncias contra policiais que defenderam agredir indígenas 
no PR
Descrição: Reportagem do Brasil de Fato Paraná mostrou série de mensagens de 
ódio enviadas por policiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/mpf-apura-denuncias-contra-
policiais-que-defenderam-agredir-indigenas-no-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-10 08:29:21
Título: Brumadinho: sem acordo com a Vale, auxílio emergencial é prorrogado até 
janeiro
Descrição: Cerca de mil atingidos realizaram uma manifestação em frente ao 
tribunal para reivindicar participação na negociação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/10/brumadinho-sem-acordo-com-a-
vale-auxilio-emergencial-e-prorrogado-ate-janeiro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 01:25:05
Título: Repasse do Fundeb para o Sistema S é imoral e inconstitucional
Descrição: O Sistema S cobra mensalidades em suas escolas e, por isso, embora 
sejam entidades paraestatais, não podem amealhar parte dos recursos do Fundeb. 
Na aprovação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/repasse-do-fundeb-para-o-sistema-s-
e-imoral-e-inconstitucional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 20:59:45
Título: AI-5: bolsonaristas recuam de manifestações antidemocráticas após 
investigações no STF
Descrição: Até prova em contrário, militantes bolsonaristas recuaram de 
manifestações pelo restabelecimento do Ato Institucional nº 5, AI-5, instrumento
utilizado pela ditadura militar para calar a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ai-5-bolsonaristas-recuam-de-
manifestacoes-antidemocraticas-apos-investigacoes-no-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 19:54:46
Título: PSOL pede que Procuradoria investigue filho 04 de Bolsonaro por tráfico 
de influência e lavagem de dinheiro
Descrição: O deputado Federal Ivan Valente (PSOL-SP) usou o Twitter nesta 
quinta-feira (10) para anunciar que entrou com uma representação na Procuradoria
da República do Distrito 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/psol-pede-que-procuradoria-
investigue-filho-04-de-bolsonaro-por-trafico-de-influencia-e-lavagem-de-
dinheiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 19:40:52
Título: Sem obras próprias, Bolsonaro inaugura ponte iniciada por Dilma em Porto
Alegre
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é um sujeito sem obras, porém com uma 
marca indelével: ele é a expressão da morte, da necropolítica, cuja ponto alto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/sem-obras-proprias-bolsonaro-
inaugura-ponte-iniciada-por-dilma-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 18:40:21
Título: Movimentos pedem a liberdade de Assange no Dia Internacional dos 
Direitos Humanos
Descrição: No marco do Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado nesta 
quinta-feira (10), movimentos populares de todo o mundo pedem a liberdade do 
jornalista australiano Julian 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/movimentos-pedem-a-liberdade-de-
assange-no-dia-internacional-dos-direitos-humanos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 13:31:17
Título: Morre Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil
Descrição: O banqueiro e fundador do Grupo Safra, Joseph Yacoub Safra, morreu 
nesta quinta-feira (10), aos 82 anos, em São Paulo. É com imenso pesar que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/morre-joseph-safra-o-homem-mais-
rico-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 12:53:54
Título: PF realiza operação contra fraudes no auxílio emergencial
Descrição: A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira (10) uma operação 
contra fraudes no recebimento do auxílio emergencial. Batizada de Segunda 
Parcela, a operação está cumprindo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pf-realiza-operacao-contra-fraudes-
no-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 12:42:54
Título: Bolsonaro desiste de intervenção e reconduz reitor reeleito da UFPR
Descrição: Após três meses de ameaça de intervenção, o presidente Jair Bolsonaro
finalmente reconduziu o reitor reeleito da UFPR (Universidade Federal do 
Paraná), Ricardo Marcelo Fonseca, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-desiste-de-intervencao-e-
reconduz-reitor-reeleito-da-ufpr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 12:23:52
Título: França multa Google e Amazon por rastreamento publicitário abusivo
Descrição: A Comissão Nacional de Informática e Liberdade (CNIL), que regula o 
funcionamento da internet na França, anunciou nesta quinta-feira (9) ter multado
o Google e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/franca-multa-google-e-amazon-por-
rastreamento-publicitario-abusivo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-10 11:46:54
Título: Vigarice do governo Bolsonaro em relação à pandemia chama atenção do 
mundo
Descrição: O mundo ficou estupefato não com a omissão do governo Jair Bolsonaro 
em relação à pandemia de Covid-19, mas com sua vigarice acerca da procrastinação
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/vigarice-do-governo-bolsonaro-em-
relacao-a-pandemia-chama-atencao-do-mundo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 10:00:07
Título: As ações contra o Facebook e as lições do caso Microsoft, por Luis 
Nassif
Descrição: Agora, com a ação em cima do Facebook, obrigando-o a vender o 
Instagram e o WhatsApp, haverá uma pesada guerra judicial. Mas abre-se o espaço 
para que surjam novos campeões, tendo na criatividade e na inovação o ponto 
central.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/as-acoes-contra-o-facebook-e-as-licoes-do-
caso-microsoft-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 09:22:27
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Dr. Anthony Fauci explica a importância do processo de 
aprovação da vacina Mais de 100 CNN.com   Austrália elimina a vacina Covid-19 
que produzia falsos positivos para HIV Vacina CSL Austrália A Rússia esperava um
aumento na vacina Sputnik V. Mas muitos céticos ainda se mantiveram afastados. 
Washington Post: Breaking News, World, Vacina dos EUA perto, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-208/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 22:55:20
Título: GGN Covid Brasil: 20 estados com crescimento de novos casos
Descrição: Confira o balanço da pandemia no Brasil nesta quinta-feira, 10 de 
dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-20-estados-com-
crescimento-de-novos-casos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 22:55:06
Título: TV GGN 20h: A ação contra o Facebook e a guerra contra as big techs
Descrição: Confira a análise de Luis Nassif no boletim desta quinta-feira, 10 de
dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-acao-contra-o-facebook-e-a-
guerra-contra-as-big-techs/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 21:31:14
Título: CPI contra Anvisa investigaria decisão alinhada à governo, indica Maia
Descrição: \Estávamos caminhando para uma CPI de investigação dentro da Anvisa 
para os responsáveis sobre esse atraso de uma decisão que é de Estado, não é de 
governo\
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/cpi-contra-anvisa-investigaria-decisao-
alinhada-a-governo-indica-maia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 20:30:34
Título: O que significa a água começar a ser cotizada no mercado de futuros de 
Wall Street?
Descrição: Alguns especialistas defendem que estes mecanismos financeiros podem 
contribuir a uma gestão mais eficiente, mas também se considera absurdo permitir
que se especule com este recurso
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-que-significa-a-agua-comecar-a-
ser-cotizada-no-mercado-de-futuros-de-wall-street/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 20:25:21
Título: Argentina pode se tornar em breve a maior nação latino-americana a 
legalizar o aborto
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Descrição: Congresso da Argentina vai analisar projeto de lei sobre o aborto 
legal esta semana, em votação que pode impulsionar os movimentos pelos direitos 
reprodutivos nas Américas
Url :https://jornalggn.com.br/politica/argentina-pode-se-tornar-em-breve-a-
maior-nacao-latino-americana-a-legalizar-o-aborto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 20:06:15
Título: Aras dá último golpe na Lava Jato em Curitiba, retirando exclusividade 
dos procuradores
Descrição: PGR estendeu a força-tarefa até outubro de 2021. Mas determinou 
retorno dos procuradores aos seus domicílios de origem e acúmulo de 
investigações
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/aras-da-ultimo-golpe-na-lava-jato-em-
curitiba-retirando-exclusividade-dos-procuradores/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 19:30:52
Título: Rio lança plano de imunização e prevê vacinar 3,5 milhões de pessoas
Descrição: Não há detalhes sobre quanto tempo levará para concluir cada etapa, 
pois depende da disponibilização de vacinas e outros insumos
Url :https://jornalggn.com.br/politica/rio-lanca-plano-de-imunizacao-e-preve-
vacinar-35-milhoes-de-pessoas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 19:18:49
Título: Anvisa aprova uso emergencial de vacinas contra a covid-19
Descrição: Órgão estabeleceu regras para que empresas solicitem a autorização. 
Decisão favorável foi unânime entre os diretores
Url :https://jornalggn.com.br/politica/anvisa-aprova-uso-emergencial-de-vacinas-
contra-a-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 17:55:28
Título: Sociedade de Medicina do Rio denuncia inércia do poder público
Descrição: O texto lamentou a morte do Dr. Ricardo José Lopes da Cruz em meio às
denúncias da inércia do poder público sobre as medidas de contenção contra a 
transmissão do vírus. 
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sociedade-de-medicina-do-rio-denuncia-
inercia-do-poder-publico/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 17:43:57
Título: Casa Verde e Amarela é aprovada com exclusão de baixa renda atendida 
pelo MCMV
Descrição: Além de acabar com Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, formada por 
famílias com renda até R$ 1,8 mil, programa do governo Bolsonaro eleva valor de 
rendimento mensal para financiamentos, cobrando juros que podem chegar a 8,16%.
Url :https://jornalggn.com.br/habitacao/casa-verde-e-amarela-e-aprovada-com-
exclusao-de-baixa-renda-atendida-pelo-mcmv/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 17:36:41
Título: Com menos servidores e mais temporários, serviço público corre risco no 
Brasil
Descrição: Falta de concursos e contratação de trabalhadores temporários para 
atendimento à população prejudica qualidade dos serviços públicos. Dirigente da 
CUT afirma que em 4 ou 5 anos, setor ficará ‘esvaziado’
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/com-menos-servidores-e-mais-
temporarios-servico-publico-corre-risco-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 17:27:46
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Título: Servidores denunciam ilegalidades em universidades públicas a Gilmar 
Mendes
Descrição: Em documento, 14 Instituições Federais de Ensino Superior relatam 
processos de nomeação de reitorados ilegítimos. Há casos, inclusive, de assédio 
moral e perseguição contra servidor
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/servidores-denunciam-ilegalidades-em-
universidades-publicas-a-gilmar-mendes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-10 16:55:41
Título: Protógenes X Moro. Paradoxo de uma democracia necrosada, por Armando 
Rodrigues Coelho Neto
Descrição: Associações de delegados, juízes, procuradores, Associação Artigo 5º 
apoiam um projeto suprapartidário de anistia para Protógenes, com assinatura de 
políticos de todos os partidos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/protogenes-x-moro-paradoxo-de-uma-
democracia-necrosada-por-armando-rodrigues-coelho-neto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 02:14:38
Título: Espanha reservará lotes de vacinas contra a covid para enviar à 
Palestina
Descrição: Chanceler espanhola garantiu que dará prioridade ao país árabe no 
fornecimento dos imunizantes da farmacêutica alemã CureVac que serão fabricados 
em seu país
Url :https://revistaforum.com.br/global/espanha-reservara-lotes-de-vacinas-
contra-a-covid-para-enviar-a-palestina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 01:30:48
Título: México obrigará empresas a pagarem luz e internet de trabalhadores em 
home office
Descrição: Lei aprovada no Congresso do país norte-americano também cria norma 
para impedir que os trabalhadores recebam ligações dos chefes fora do horário de
trabalho
Url :https://revistaforum.com.br/global/mexico-obrigara-empresas-a-pagarem-luz-
e-internet-de-trabalhadores-em-home-office/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 00:45:40
Título: Apesar da pandemia, feministas argentinas repetem “maré verde” a favor 
da Lei do Aborto
Descrição: Projeto que despenaliza e permite a interrupção da gravidez através 
do sistema público de saúde enfrenta seu primeiro trâmite legislativo, na Câmara
dos Deputados
Url :https://revistaforum.com.br/global/apesar-da-pandemia-feministas-
argentinas-repetem-mare-verde-a-favor-da-lei-do-aborto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 00:15:52
Título: Segunda onda da pandemia leva Papa Francisco a antecipar a Missa do Galo
Descrição: Com a medida, Vaticano se adapta às normas estabelecidas pelo governo
da Itália para as festas de fim de ano, buscando evitar aglomerações
Url :https://revistaforum.com.br/global/segunda-onda-da-pandemia-leva-papa-
francisco-a-antecipar-a-missa-do-galo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 00:07:17
Título: MP-SP pede que deputado bolsonarista tire posts de dossiê antifascista 
do ar
Descrição: Promotores solicitaram ainda à Justiça que Douglas Garcia (PTB-SP) 
seja obrigado a apresentar pedido de retratação às vítimas, em texto que diga 
que ser antifa não significa ser terrorista
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mp-sp-pede-que-deputado-bolsonarista-
tire-posts-de-dossie-antifascista-do-ar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 23:52:13
Título: Duda Salabert, vereadora trans eleita pelo PDT, chama deputados do 
partido de canalhas e traidores
Descrição: Oito deputados do PDT votaram contra incluir mulheres trans no 
projeto que combate violência política contra mulheres.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/duda-salabert-vereadora-trans-eleita-
pelo-pdt-chama-deputados-do-partido-de-canalhas-e-traidores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 23:31:35
Título: Seguindo a Argentina, Bolívia está prestes a oficializar imposto sobre 
grandes fortunas
Descrição: Projeto do presidente Luis Arce que cria taxação anual sobre 
patrimônios acima de 4,3 milhões de dólares foi aprovado pela Câmara e passa 
pelo Senado, onde governo tem maioria ainda maior
Url :https://revistaforum.com.br/global/seguindo-a-argentina-bolivia-esta-
prestes-a-oficializar-imposto-sobre-grandes-fortunas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 22:47:48
Título: Partido Republicano do Arizona convoca seguidores dispostos a “morrer 
para impedir derrota de Trump”
Descrição: Conta de Twitter da filial do partido chegou a usar trecho de um 
filme do Rambo e lançou hashtag #fightfortrump (“lutar por Trump”) em favor da 
causa
Url :https://revistaforum.com.br/global/partido-republicano-do-arizona-convoca-
seguidores-dispostos-a-morrer-para-impedir-derrota-de-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 22:18:47
Título: A insegurança pública nossa de cada dia, por Adilson Paes de Souza
Descrição: O universo policial é inacessível à sociedade. Desde o 
estabelecimento de critérios para a seleção dos candidatos no concurso público 
de ingresso, passando pela política educacional e pelo desenrolar da atividade 
policial no dia a dia, após formados.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-inseguranca-publica-nossa-de-cada-
dia-por-adilson-paes-de-souza/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 21:22:43
Título: Lanchonete denuncia mensagens de cliente que reclamou de ser atendida 
por negro
Descrição: Veja a reprodução das mensagens, publicadas pelo estabelecimento em 
redes sociais, “Não aceitamos clientes racistas” , diz em publicação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lanchonete-denuncia-mensagens-de-
cliente-que-reclamou-de-ser-atendida-por-negro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 21:00:07
Título: Entrevista exclusiva com o senador Jaques Wagner (PT)
Descrição: No Jornal da Fórum, Cynara Menezes e Renato Rovai entrevistam o 
senador sobre as polêmicas do partido com Ciro Gomes, a sucessão na presidência 
da Câmara e as alianças para 2022
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-exclusiva-com-o-senador-
jaques-wagner-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 20:34:55
Título: Ministério da Educação volta atrás novamente e mantém aulas remotas até 
fim da pandemia
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Descrição: A nova orientação vale para todas as redes de ensino, no momento em 
que as aulas presenciais estiverem suspensas pelas autoridades locais ou quando 
não houver condições sanitárias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministerio-da-educacao-volta-atras-
novamente-e-mantem-aulas-remotas-ate-fim-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 20:08:48
Título: Vídeo: Mulher acusa segurança de restaurante de agressão e cliente de 
homofobia
Descrição: \Não está parecendo pra ter esses dois machos aí\, disse o homem 
sobre a vítima e uma amiga que saíam do banheiro feminino
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-mulher-acusa-seguranca-de-
restaurante-de-agressao-e-cliente-de-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 20:07:55
Título: Consultoria britânica prevê que Brasil só terá imunidade contra Covid no
final de 2022
Descrição: Além disso, estudo aponta que idosos, profissionais de saúde e 
pessoas com comorbidades crônicas só teriam a garantia da imunidade em outubro 
de 2021
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/consultoria-britanica-preve-que-
brasil-so-tera-imunidade-contra-covid-no-final-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 19:15:45
Título: As consequências do racismo estrutural no futebol, por Carlos Eduardo 
Cantalice
Descrição: Caso reacende velho problema do esporte e repercutiu no mundo 
inteiro.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/as-consequencias-do-racismo-
estrutural-no-futebol-por-carlos-eduardo-cantalice/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 18:31:45
Título: Fiocruz alerta: festas de fim de ano devem agravar pandemia no país
Descrição: Estudo aponta que há possibilidade real de colapso nos sistemas de 
saúde com aceleração no número de casos devido ao aumento de circulação das 
pessoas com festas e férias
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fiocruz-alerta-festas-de-fim-de-
ano-devem-agravar-pandemia-no-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 18:27:48
Título: DEM se articula com centrão para emplacar Rodrigo Pacheco na presidência
do Senado
Descrição: Pacheco é o preferido de Davi Alcolumbre para o posto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dem-se-articula-com-centrao-para-
emplacar-rodrigo-pacheco-na-presidencia-do-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 17:36:23
Título: Estupro não acontece só no terreno baldio, por Maria Carolina Medeiros
Descrição: O problema está no consentimento. Mas quem pode dizer \não\? Muitas 
vezes a mulher se cala, pensando que talvez tenha se colocado naquela situação. 
Isso é cultura do estupro.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/estupro-nao-acontece-so-no-terreno-
baldio-por-maria-carolina-medeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 17:35:59
Título: Argentina fecha acordo com a Rússia e vai vacinar 6% da população até o 
fim de 2020
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Descrição: Até fevereiro, o governo de Alberto Fernández prometeu imunizar 10 
milhões de argentinos com a Sputnik V, mais de 20% da população
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/argentina-fecha-acordo-com-a-
russia-e-vai-vacinar-6-da-populacao-ate-o-fim-de-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 17:16:32
Título: Permitiremos a sociopatia bolsonarista como novo normal?, por João 
Tancredo
Descrição: A lista de violações aos Direitos Humanos é quilométrica. A agenda 
conservadora, racista e misógina é aplicada à exaustão e descaradamente assumida
pelos governantes de turno, como quem apresenta a necropolítica como um programa
de governo.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/permitiremos-a-sociopatia-bolsonarista-
como-novo-normal-por-joao-tancredo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 16:28:34
Título: Artistas comemoram 110 anos de Noel Rosa com lançamentos nesta sexta-
feira
Descrição: Dia 11 de dezembro o Poeta da Vila, Noel Rosa, completaria 110 anos. 
Dois lançamentos celebram a data: a cantora Jacque Falcheti e o grupo Salvadores
Dali
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/artistas-comemoram-110-anos-de-noel-
rosa-com-lancamentos-nesta-sexta-feira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 16:25:57
Título: Copa do Mundo: Catar vai permitir bandeiras e símbolos LGBTQ
Descrição: País é conhecido por rígidas leis religiosas anti-LGBT, representante
do regime do Catar diz que todos serão \bem vindos e acolhidos\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/copa-do-mundo-catar-vai-permitir-
bandeiras-e-simbolos-lgbtq/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 15:48:01
Título: Bolsonaro, um governo que propõe taxar livros e comemora isenção de 
armas
Descrição: O ódio aos livros e o amor às armas não trouxe a Bolsonaro resultados
práticos nem mesmo no seu campo preferido de atuação, a segurança pública
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/bolsonaro-um-
governo-que-propoe-taxar-livros-e-comemora-isencao-de-armas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 15:39:58
Título: Homofobia: Magazine Luiza é condenado a pagar R$ 40 mil para ex-
funcionário
Descrição: Trabalhador da rede sofreu humilhações e assédio moral de seu gerente
motivadas por sua orientação sexual
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homofobia-magazine-luiza-e-condenado-
a-pagar-r-40-mil-para-ex-funcionario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 14:38:12
Título: PF é recebida a tiros na Rocinha em operação contra fraude no auxílio 
emergencial
Descrição: Nesta quinta-feira começa a ser paga a última parcela do benefício. 
Operação Segunda Parcela vai atuar em 14 estados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pf-e-recebida-a-tiros-na-rocinha-em-
operacao-contra-fraude-no-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 14:13:31
Título: Ministro da França para Assuntos Europeus se assume gay
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Descrição: Clément Beaune fez a declaração em entrevista à revista Têtu e 
revelou que irá visitar uma das \zonas livres da ideologia LGBT” na Polônia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministro-da-franca-para-assuntos-
europeus-se-assume-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 13:04:22
Título: Ivan Valente entra com ação para apurar caso Renan Bolsonaro: 
“esculhambação autoritária!”
Descrição: A produtora Astronautas Filmes, que somente neste ano recebeu R$ 1,4 
milhão do governo Bolsonaro, fez gratuitamente a cobertura da empresa de Renan
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ivan-valente-entra-com-acao-para-
apurar-caso-renan-bolsonaro-esculhambacao-autoritaria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-10 11:58:33
Título: “Jamais colocaria em dúvida o relato de Dani Calabresa”, diz Leticia 
Spiller
Descrição: Declaração de Spiller acontece depois de entrevista em que questiona 
o fato de a atriz ter demorado para denunciar e que isso levanta suspeitas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jamais-colocaria-em-duvida-o-relato-
de-dani-calabresa-diz-leticia-spiller/
 
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: IHU Notícias
Data: 2020-12-11 03:00:00
Título: A disputa em 2022 será pela narrativa do que poderá tirar o Brasil da 
lama. Entrevista especial com Sérgio Amadeu da Silveira
Descrição: Se neste ano os brasileiros viram os índices de desemprego e de 
pobreza urbana aumentarem, em 2021 \a http://www.ihu.unisinos.br/605426-a-
disputa-em-2022-sera-pela-narrativa-do-que-podera-tirar-o-brasil-da-lama-
entrevista-especial-com-sergio-amadeu-da-silveira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-11 07:03:03
Título: Obra desconhecida de Aleijadinho é encontrada em MG
Descrição: Mais de dois séculos após a morte de Antônio Francisco Lisboa, o 
Aleijadinho, restauradores encontraram indícios de que uma obra inédita do 
mestre barroco e rococó estava esquecida no acervo da Paróquia São Manoel em Rio
Pomba, numa cidadezinha de 18 mil habitantes na Zona da Mata mineira a cerca de 
250 quilômetros de Belo Horizonte.
Url :https://epoca.globo.com/cultura/obra-desconhecida-de-aleijadinho-
encontrada-em-mg-24792044
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-11 07:00:48
Título: Países ricos são acusados de acumular vacinas em detrimento de nações 
menos desenvolvidas
Descrição: NOVA YORK — Os países ricos têm uma grande vantagem na garantia de 
acesso a vacinas contra o coronavírus disponíveis em detrimento de países menos 
desenvolvidos, alerta uma coalizão global de organizações e ativistas. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/paises-ricos-sao-acusados-de-acumular-
vacinas-em-detrimento-de-nacoes-menos-desenvolvidas-24791489
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2020-12-11 06:30:26
Título: Confusões entre ministros se devem à falta de liderança, diz Santos Cruz
Descrição: Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro, diz 
acreditar que os desentendimentos entre ministros se devem à falta de liderança 
dentro do governo. “Essas confusões ficam por conta do ambiente de falta de 
liderança, de equilíbrio, de valores e de transparência”, disse Santos Cruz à 
coluna. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/confusoes-entre-ministros-se-devem-
falta-de-lideranca-diz-santos-cruz-24791688
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-11 08:25:24
Título: Governo Trump apressa execuções de condenados à morte semanas antes de 
deixar poder
Descrição: As execuções federais deste ano, iniciadas em julho, são as primeiras
desde 2003 e representam o maior número em um único ano em mais de um século, 
desde 1896.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55271612
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-10 18:27:52
Título: Chico Buarque recita Clarice Lispector no centenário de nascimento da 
escritora brasileira
Descrição: Iniciativa faz parte de uma biblioteca sonora sobre a autora, que 
nasceu em 10 de dezembro de 1920, criada pela Universidade de Princeton
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-12-10/chico-buarque-recita-clarice-
lispector-no-centenario-de-nascimento-da-escritora-brasileira.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-10 00:00:00
Título: O país não precisa dos milicos de pijama da Anvisa
Descrição: O Instituto Butantan começou a produzir a Coronavac no Brasil, em 
parceria com a Sinovac. Onze estados negociam a compra da vacina. É assim que se
faz. Devemos dar uma solene banana para a Anvisa, hoje abrigo de milicos de 
pijama, agarrados a uma boquinha. Ignorância gera subserviência.Leia mais 
(12/10/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2020/12/o-pais-nao-precisa-dos-milicos-de-pijama-
da-anvisa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-10 00:00:00
Título: Elo de delegado com Alcolumbre gera críticas de conflito de interesses e
mal-estar na PF
Descrição: A coincidência entre a doação de uma aeronave destinada ao Amapá e a 
criação de uma diretoria antidrogas gerou mal-estar na Polícia Federal.Leia mais
(12/10/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/elo-de-delegado-com-alcolumbre-gera-criticas-de-conflito-de-
interesses-e-mal-estar-na-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-10 00:00:00
Título: Oposição pede que TCU investigue uso de emendas pelo Planalto para 
incentivar Lira na eleição da Câmara
Descrição: O PSOL pediu ao TCU (Tribunal de Contas da União) que seja aberta uma
investigação sobre o uso de emendas parlamentares por parte do Palácio do 
Planalto para impulsionar a candidatura de Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio 
do presidente Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara.Leia mais 
(12/10/2020 - 18h27)
Url 
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m.br/poder/2020/12/oposicao-pede-que-tcu-investigue-uso-de-emendas-pelo-
planalto-para-incentivar-lira-na-eleicao-da-camara.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 04:32:00
Título: Câmara aprova projeto que regulamenta atividades de tradutor e 
intérprete de Libras
Descrição: Proposta especifica situações nas quais a interpretação e tradução 
serão privativas desses profissionais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715059-camara-aprova-projeto-que-
regulamenta-atividades-de-tradutor-e-interprete-de-libras/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 04:02:00
Título: Oposição diz que vai à Justiça contra destinação de recursos do Fundeb 
ao setor privado
Descrição: Foi aprovado o repasse de parte das verbas do fundo para o Sistema S 
e para entidades filantrópicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715010-oposicao-diz-que-vai-a-justica-
contra-destinacao-de-recursos-do-fundeb-ao-setor-privado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-10 22:41:00
Título: Recursos do Fundeb para entidades filantrópicas e profissionalizantes 
geram polêmica
Descrição: A proposta que regulamenta o fundo está em análise no Plenário da 
Câmara dos Deputados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714976-recursos-do-fundeb-para-
entidades-filantropicas-e-profissionalizantes-geram-polemica/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-10 22:29:00
Título: Deputadas comemoram 13 anos da Lei Maria da Penha com premiação
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714938-deputadas-comemoram-13-anos-da-
lei-maria-da-penha-com-premiacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 11 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (11), marcada pelos 58 casos suspeitos de reinfecção pela COVID-19 
no Brasil, por reforma econômica histórica em Cuba e reconhecimento do Estado de
Israel pelo Marrocos.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121116596791-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-11-de-dezembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 05:48:55
Título: EUA já perderam mais vidas para COVID-19 do que para 2ª Guerra Mundial
Descrição: A quantidade de mortes devido ao coronavírus nos EUA já ultrapassou 
as vidas norte-americanas perdidas em combates durante a Segunda Guerra Mundial.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121116596593-eua-ja-perderam-mais-
vidas-para-covid-19-do-que-para-2-guerra-mundial/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 00:30:00
Título: Cuba marca reforma monetária para janeiro
Descrição: Começará em janeiro a programada reforma monetária de Cuba, conforme 
anunciou nesta quinta-feira (10) o presidente Miguel Díaz-Canel.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020121116595904-cuba-marca-reforma-
monetaria-para-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

https://br.sputniknews.com/economia/2020121116595904-cuba-marca-reforma-monetaria-para-janeiro/
https://br.sputniknews.com/economia/2020121116595904-cuba-marca-reforma-monetaria-para-janeiro/
https://br.sputniknews.com/americas/2020121116596593-eua-ja-perderam-mais-vidas-para-covid-19-do-que-para-2-guerra-mundial/
https://br.sputniknews.com/americas/2020121116596593-eua-ja-perderam-mais-vidas-para-covid-19-do-que-para-2-guerra-mundial/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121116596791-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-11-de-dezembro-/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121116596791-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-11-de-dezembro-/
https://www.camara.leg.br/noticias/714938-deputadas-comemoram-13-anos-da-lei-maria-da-penha-com-premiacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/714938-deputadas-comemoram-13-anos-da-lei-maria-da-penha-com-premiacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/714976-recursos-do-fundeb-para-entidades-filantropicas-e-profissionalizantes-geram-polemica/
https://www.camara.leg.br/noticias/714976-recursos-do-fundeb-para-entidades-filantropicas-e-profissionalizantes-geram-polemica/
https://www.camara.leg.br/noticias/715010-oposicao-diz-que-vai-a-justica-contra-destinacao-de-recursos-do-fundeb-ao-setor-privado/
https://www.camara.leg.br/noticias/715010-oposicao-diz-que-vai-a-justica-contra-destinacao-de-recursos-do-fundeb-ao-setor-privado/
https://www.camara.leg.br/noticias/715059-camara-aprova-projeto-que-regulamenta-atividades-de-tradutor-e-interprete-de-libras/
https://www.camara.leg.br/noticias/715059-camara-aprova-projeto-que-regulamenta-atividades-de-tradutor-e-interprete-de-libras/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/oposicao-pede-que-tcu-investigue-uso-de-emendas-pelo-planalto-para-incentivar-lira-na-eleicao-da-camara.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/oposicao-pede-que-tcu-investigue-uso-de-emendas-pelo-planalto-para-incentivar-lira-na-eleicao-da-camara.shtml


Data: 2020-12-10 21:25:00
Título: Dólar fecha em queda e chega a R$ 5,03 no seu menor valor desde 10 de 
junho
Descrição: Moeda norte-americana recuou 2,63%. Fatores internos e externos 
ajudaram e o índice Bovespa subiu ao maior patamar desde 19 de fevereiro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121016595502-dolar-fecha-em-queda-e-
chega-a-r-503-no-seu-menor-valor-desde-10-de-junho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-10 21:10:08
Título: 'O Brasil ainda precisa caminhar muito em termos de inclusão', afirma 
especialista
Descrição: Em entrevista à Sputnik por ocasião do Dia Internacional dos Direitos
Humanos, o jurista Marcus Vasconcellos considera que o Brasil avançou muito no 
tema, mas que é preciso muito mais para conseguir a inclusão de grupos 
historicamente marginalizados.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121016595418-o-brasil-ainda-precisa-
caminhar-muito-em-termos-de-inclusao-afirma-especialista/
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