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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 20:32:58
Título: Parlamentares acionam PGR para investigar ajuda de Abin a Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Parlamentares e partidos acionaram, nesta sexta-feira (11/12), a 
Procuradoria-Geral da República (PGR), solicitando a investigação da 
participação do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/parlamentares-acionam-pgr-para-
investigar-ajuda-de-abin-a-flavio-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 21:52:51
Título: Receita exonerou servidor que teria atuado contra Flávio Bolsonaro, 
segundo relatório
Descrição: O nome do ex-chefe da Corregedoria da Receita da 7ª Região aparecia 
em um dos informes que teriam sido produzidos pela Abin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/receita-exonerou-servidor-que-teria-
atuado-contra-flavio-bolsonaro-segundo-relatorio/

Fonte: BBC
Título: Brasil - Morre Joseph Safra: quem foi o banqueiro mais rico do mundo
Descrição: O banqueiro e fundador do Grupo Safra, Joseph Safra, morreu nesta 
quinta-feira (10/12) aos 82 anos de causas naturais, informou uma nota divulgada
pela assessoria de imprensa do Banco Safra.
Url : https://www.bbc.com/portuguese/geral-55249199

Fonte: De Olho no Ruralistas
Título: Relação Capital Financeiro e Latifúndio - Família do banqueiro judeu 
Safra, obteve 50 mil hectares em região Xavante durante a ditadura, 1967
Descrição: A família do homem mais rico do Brasil, Joseph Safra, obteve, em 
1967, 50 mil hectares de terras na Bacia do Araguaia, no Mato Grosso, em região 
de ocupação tradicional do povo Xavante. O território obtido pela família Safra,
equivale a cerca de duas vezes o território das Ilhas Cayman. Em 2017 um joint 
venture entre Safra e Cutrale adquiriu por U$ 1,3 bi a empresa Chiquita Bands 
que em 1947 foi registrada pela United Fruit Company, dos Estados Unidos. United
Fruit Company participou ativamente da derrubada de democracias na América 
Latina, e em 2007 foi julgada no EUA e teve que pagar U$ 1,7 milhão ao 
Departamento de Justiça, motivo: sua subsidiária financiou com U$ 25 milhões 
grupos paramilitares responsáveis pelo massacre de camponeses, em áreas de 
plantação de bananas.
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2019/04/22/familia-safra-obteve-50-mil-
hectares-em-regiao-xavante-durante-a-ditadura-em-1967/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 23:00:14
Título: TV GGN 20h: A guerra das vacinas coloca o impeachment de volta
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos na política e na economia do Brasil nesta sexta-feira, 11 de 
dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/tv-ggn-20h-a-guerra-das-vacinas-coloca-o-
impeachment-de-volta/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 22:17:23
Título: Doria reage a confisco de vacina por Bolsonaro
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Descrição: O governador de São Paulo, João Doaria (PSDB), pelo Twitter, reagiu 
nesta sexta-feira (11) à ameaça do presidente Jair Bolsonaro de confiscar toda a
vacina 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/doria-reage-a-confisco-de-vacina-
por-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-12 00:25:28
Título: Em artigo, Mourão pede “armistício patriótico” em 2021
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão publicou hoje (11) um artigo em que
pede união, esforço e otimismo para o final deste ano e para 2021. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-artigo-mourao-pede-armisticio-
patriotico-em-2021/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 22:54:59
Título: Custos com alimentação representam 75% da inflação dos mais pobres
Descrição: Estudo do Ipea mostra que inflação para as famílias mais pobres 
chegou a 1% em novembro, ficando acima da média nacional (0,89%)
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/custos-com-alimentacao-representam-75-da-
inflacao-dos-mais-pobres/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 19:56:34
Título: ONU deixa governo brasileiro de fora da cúpula do clima
Descrição: Enquanto proposições do país são consideradas “muito insuficientes” 
por cientistas, governo de Jair Bolsonaro tenta contornar fiasco diplomático
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/onu-deixa-governo-brasileiro-de-fora-da-
cupula-do-clima/

Fonte: Xinhua
Título: Xi discursará na Cúpula da Ambição do Clima
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/11/c_139582131.htm

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 20:05:38
Título: 7º caso contra Lula é arquivado pela Justiça, confira lista
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira 
(11), comemorou o arquivamento do sétimo caso contra ele na Justiça Federal de 
São Paulo. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/7o-caso-contra-lula-e-arquivado-
pela-justica-confira-lista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 15:14:38
Título: Ministros militares receberam mais de R$ 600 mil reais em licença prêmio
em 2020
Descrição: Magistrados e membros do MP se surpreenderam com os valores recebidos
pelos ministros militares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministros-militares-receberam-mais-de-
r-600-mil-reais-em-licenca-premio-em-2020/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 20:24:18
Título: Procurador bolsonarista é derrotado em eleição para comandar Ministério 
Público do RJ
Descrição: Marcelo Rocha Monteiro ficou de fora da lista tríplice, Procurador-
geral de Justiça será escolhido por governador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/procurador-bolsonarista-e-
derrotado-em-eleicao-para-comandar-ministerio-publico-do-rj

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2020-12-11 21:53:55
Título: Suprema Corte dos EUA rejeita ação do Texas para anular vitória de Biden
Descrição: A Suprema Corte dos EUA rejeitou uma ação do estado do Texas para 
anular a vitória de Joe Biden nos estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e 
Geórgia nas eleições presidenciais de novembro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121116601373-suprema-corte-dos-eua-
rejeita-acao-do-texas-para-anular-vitoria-de-biden/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 18:55:59
Título: Famílias da Ocupação Carlos Marighella, em Fortaleza, se mobilizam e 
barram despejo
Descrição: Desocupação estava marcada para às 8h da manhã de sexta (11) e foi 
suspensa no final do dia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/familias-da-ocupacao-carlos-
marighella-em-fortaleza-se-mobilizam-e-barram-despejo
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 17:10:57
Título: Com revisão da meta ambiental, Brasil mascara aumento na quantidade de 
poluentes, diz analista
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, Helena Margarido Moreira, professora 
de relações internacionais e pesquisadora de política ambiental global, analisa 
os motivos que deixaram o Brasil de fora da Cúpula do Clima das Nações Unidas 
que acontece neste sábado (12).
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121116600576-com-revisao-da-meta-
ambiental-brasil-mascara-aumento-na-quantidade-de-poluentes-diz-analista/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 20:47:10
Título: Caso Queiroz: PT pede impeachment de Bolsonaro e prisão de Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Gleisi Hoffmann: é gravíssima a denuncia de que a Abin foi usada para
defender Flávio Bolsonaro A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann 
(PR), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/caso-queiroz-pt-pede-impeachment-
de-bolsonaro-e-prisao-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 16:55:45
Título: Mário Frias, secretario de Cultura, tem princípio de infarto e é 
hospitalizado no DF
Descrição: Ex-ator da novela \Malhação\ foi submetido a um cateterismo no 
hospital Santa Luzia, na capital federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/mario-frias-secretario-de-
cultura-tem-principio-de-infarto-e-e-hospitalizado-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 16:43:49
Título: Cuba anuncia novo plano econômico, com fim do \peso conversível\ em 2021
Descrição: Mudanças foram apresentadas pelo presidente Miguel Díaz-Canel na 
última quinta-feira (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/cuba-anuncia-novo-plano-
economico-com-fim-do-peso-conversivel-em-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 15:52:36
Título: PL do aborto na Argentina polariza e depende de indecisos para aprovação
no Senado
Descrição: Com um cenário diferente de 2018, a matéria deverá ser tratada na 
casa legislativa ainda este ano, com apoio do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/pl-do-aborto-na-argentina-
polariza-e-depende-de-indecisos-para-aprovacao-no-senado
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 15:45:58
Título: Carrefour: 6 indiciados pela morte de João Alberto, mas polícia não vê 
injúria racial
Descrição: Indiciados respondem por homicídio triplamente qualificado: motivo 
torpe, asfixia e recurso que impossibilitou defesa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/carrefour-6-indiciados-pela-
morte-de-joao-alberto-mas-policia-nao-ve-injuria-racial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 13:10:34
Título: Prefeitos do RS assinam acordo com Butantan para garantir vacina no 
estado
Descrição: Representantes de associações de municípios se antecipam frente à 
omissão do governo federal: \não iremos ficar parados\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/prefeitos-do-rs-assinam-acordo-
com-butantan-para-garantir-vacina-no-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 12:05:42
Título: Sambista Ubirany, do Fundo de Quintal, morre vítima da covid-19 no RJ
Descrição: Cantor introduziu o repique de mão no samba brasileiro, grupo 
lamentou falecimento em nota
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/sambista-ubirany-do-fundo-de-
quintal-morre-vitima-da-covid-19-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 10:45:41
Título: Pais de jovem negro assassinado durante festa em Porto Alegre levam 
denuncias à CIDH 
Descrição: Em busca de justiça, pais de Eduardo Fösch recorrem à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/pais-de-jovem-negro-assassinado-
durante-festa-em-porto-alegre-levam-denuncias-a-cidh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 08:11:08
Título: 3 das 4 empresas com mais agrotóxicos liberados por Bolsonaro têm um pé 
na China
Descrição: Números mostram que discurso do presidente brasileiro contra a China 
é apenas “cortina de fumaça”, diz pesquisador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/3-das-4-empresas-com-mais-
agrotoxicos-liberados-por-bolsonaro-tem-um-pe-na-china
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-11 08:08:37
Título: Grande Sertão Ameaçado: quem são os geraizeiros que defendem o Cerrado
Descrição: População tradicional geraizeira resiste diante da expansão de 
monocultura e mineração em defesa do Cerrado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/11/grande-sertao-ameacado-quem-sao-
os-geraizeiros-que-defendem-o-cerrado
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-12 03:01:16
Título: Por 80 votos a 0, PSB veta apoio a candidato de Bolsonaro na Câmara
Descrição: A direção nacional do PSB, por unanimidade, aprovou resolução vetando
apoio a candidato ligado a Jair Bolsonaro na disputa pela Câmara. Por 80 votos a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/por-80-votos-a-0-psb-veta-apoio-a-
candidato-de-bolsonaro-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-12 00:20:09
Título: Em nota, PT prega a unidade da oposição nas eleições da Câmara e Senado
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Descrição: O PT divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira (11), após reunião 
da Comissão Executiva Nacional (CEN), anunciando que decidiu apostar na 
construção da unidade da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-nota-pt-prega-a-unidade-da-
oposicao-nas-eleicoes-da-camara-e-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 23:46:41
Título: Requião explica o frustrado golpe de Maia contra Bolsonaro
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) acredita que havia um golpe 
parlamentar em curso para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a tese 
do emedebista paranaense, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/requiao-explica-o-frustrado-golpe-
de-maia-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 22:40:41
Título: Bolívia avança na criação de imposto sobre grandes fortunas
Descrição: A Câmara dos Deputados da Bolívia aprovou nesta quinta-feira (10) um 
projeto de lei que institui um imposto sobre grandes fortunas no país. O texto, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolivia-avanca-na-criacao-de-
imposto-sobre-grandes-fortunas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 21:03:10
Título: União Europeia vai apresentar lei para abrir algoritmos e fiscalizar 
gigantes da internet
Descrição: Por que vemos uma determinada propaganda na nossa linha do tempo? De 
onde vem uma desinformação? Por que essa mensagem foi tirada do ar? Esses 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/uniao-europeia-vai-apresentar-lei-
para-abrir-algoritmos-e-fiscalizar-gigantes-da-internet/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 20:15:03
Título: Mário Frias é internado em hospital de Brasília após princípio de 
infarto
Descrição: A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) 
divulgou uma nota nesta sexta-feira (11) informando que o secretário especial de
Cultura, Mário Frias, deu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/mario-frias-e-internado-em-
hospital-de-brasilia-com-principio-de-infarto/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 15:41:53
Título: PT denuncia general Pazuello à PGR após Ministério da Saúde suspender 
exames de HIV e Hepatite C
Descrição: A Bancada do PT na Câmara Federal denunciou, na Procuradoria-Geral da
República (PGR), o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por improbidade 
administrativa e cobrou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-denuncia-general-pazuello-a-pgr-
apos-ministerio-da-saude-suspender-exames-de-hiv-e-hepatite-c/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 14:32:36
Título: Convenção da OEA e a luta antirracista, por Orlando Silva
Descrição: Orlando Silva* O Brasil viveu ontem, dia 9 de dezembro de 2020, um 
momento histórico ao aprovar, em sessão da Câmara dos Deputados, a ratificação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/convencao-da-oea-e-a-luta-
antirracista-por-orlando-silva/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 14:15:02
Título: Lula divulga nas redes sociais documentário sobre parcialidade de Moro, 
assista ao vídeo
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Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta sexta-
feira (11) o link para o documentário sobre a suspeição do juiz Sergio Moro. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lula-divulga-nas-redes-sociais-
documentario-sobre-parcialidade-de-moro-assista-ao-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-11 12:48:28
Título: Vacina versus armas de fogo
Descrição: Esta semana foi particularmente muito ruim para a necropolítica do 
presidente Jair Bolsonaro. Em termos de imagem, se é que ele leve isso em 
consideração, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/vacina-versus-armas-de-fogo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 22:54:59
Título: Custos com alimentação representam 75% da inflação dos mais pobres
Descrição: Estudo do Ipea mostra que inflação para as famílias mais pobres 
chegou a 1% em novembro, ficando acima da média nacional (0,89%)
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/custos-com-alimentacao-representam-75-da-
inflacao-dos-mais-pobres/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 22:25:29
Título: Assessores de Bolsonaro admitem vitória de Doria na questão das vacinas
Descrição: Pesquisas de opinião e em redes sociais acendem alerta sobre 
governador paulista – e explicam decisão federal em tentar controlar 
distribuição de vacinas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/assessores-de-bolsonaro-admitem-vitoria-
de-doria-na-questao-das-vacinas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 21:41:08
Título: Pandemia avança e preços seguem em alta, mas Guedes programa férias
Descrição: Ministro da Economia terá férias de 18 de dezembro a 08 de janeiro de
2021, deixando para trás uma série de assuntos pendentes – como o Orçamento 2021
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pandemia-avanca-e-precos-seguem-em-alta-
mas-guedes-programa-ferias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 21:20:57
Título: Fux diz que Brasil não tem cultura ética e Lava Jato não pode acabar
Descrição: \As pessoas não têm, na sua própria cultura, a ideia introjetada de 
ética e moralidade porque houve uma rotinização de escândalos no país\, afirma 
ministro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/fux-diz-que-brasil-nao-tem-cultura-etica-
e-lava-jato-nao-pode-acabar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 21:11:08
Título: Com GSI empoderado, general Heleno se curvará a Bolsonaro-Trump na 
questão 5G?
Descrição: Tudo indica que o militar estaria pagando para ver se os chineses 
irão retaliar comercialmente o Brasil em outros setores econômicos, caso sejam 
barrados no leilão do 5G
Url :https://jornalggn.com.br/politica/com-gsi-empoderado-general-heleno-se-
curvara-a-bolsonaro-trump-na-questao-5g/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 20:28:06
Título: Pazuello não quer liberação emergencial de vacinas Covid-19
Descrição: Ministro disse que irá \pressionar\ a Anvisa para os registros das 
vacinas, mas quer impedir a autorização emergencial concedida nesta quinta (10)
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/pazuello-contraria-anvisa-e-nao-quer-
liberacao-emergencial-de-vacinas/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 19:19:55
Título: Xadrez da Transparência Internacional e a indústria da anticorrupção
Descrição: Estava claramente tipificada a participação da TI no que viria a ser,
pouco tempos depois, a matriz dos grandes escândalos que trincaram 
definitivamente a imagem da Lava Jato Curitiba
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-transparencia-internacional-e-a-
industria-da-anticorrupcao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 19:14:38
Título: Implicações da regulamentação do Fundeb, por Gregório Grisa
Descrição: A possibilidade de usar seus recursos para custear instituições não 
públicas induz a abertura de escolas privadas precárias, abre espaço para abuso 
de poder político e manobras relativas ao limite de pagamento de pessoal dos 
entes federados.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/implicacoes-da-regulamentacao-do-
fundeb-por-gregorio-grisa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 18:56:51
Título: Até mesmo Sergio Moro aponta desvio de finalidade no caso Abin
Descrição: Em conversas reservadas, ex-ministro afirma que ação para favorecer 
Flávio Bolsonaro pode ser inclusa em inquérito conduzido pelo Supremo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ate-mesmo-sergio-moro-aponta-desvio-de-
finalidade-no-caso-abin/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 18:41:15
Título: Governo Bolsonaro estuda confisco de vacinas compradas por estados e 
municípios
Descrição: Medida abre novo flanco em disputa política, e ocorre um dia após o 
início da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-estuda-confisco-de-
vacinas-compradas-por-estados-e-municipios/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 18:10:25
Título: Governo projeta déficit primário de R$ 232 bilhões em 2021
Descrição: Cálculo inclui prorrogação da desoneração salarial de 17 setores 
intensivos em mão-de-obra, valor será encaminhado ao Congresso nesta sexta-feira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-projeta-deficit-primario-de-r-232-
bilhoes-em-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 18:09:32
Título: FUNDEB é desconfigurado e privatizado na Câmara dos Deputados
Descrição: A cobiça privatista aliada ao projeto de desmonte da escola pública 
brasileira são duas bandeiras indissociáveis do governo Bolsonaro.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/fundeb-e-desconfigurado-e-
privatizado-na-camara-dos-deputados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-11 17:30:28
Título: Ligação de Alcolumbre com delegado gera mal-estar na PF
Descrição: Avião Cessna 550 apreendido em operação policial em Pernambuco foi 
cedido ao Amapá a pedido do presidente do Senado Federal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ligacao-de-alcolumbre-com-delegado-gera-
mal-estar-na-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-12 09:50:13

https://jornalggn.com.br/noticia/ligacao-de-alcolumbre-com-delegado-gera-mal-estar-na-pf/
https://jornalggn.com.br/noticia/ligacao-de-alcolumbre-com-delegado-gera-mal-estar-na-pf/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/fundeb-e-desconfigurado-e-privatizado-na-camara-dos-deputados/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/fundeb-e-desconfigurado-e-privatizado-na-camara-dos-deputados/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-projeta-deficit-primario-de-r-232-bilhoes-em-2021/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-projeta-deficit-primario-de-r-232-bilhoes-em-2021/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-estuda-confisco-de-vacinas-compradas-por-estados-e-municipios/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-estuda-confisco-de-vacinas-compradas-por-estados-e-municipios/
https://jornalggn.com.br/noticia/ate-mesmo-sergio-moro-aponta-desvio-de-finalidade-no-caso-abin/
https://jornalggn.com.br/noticia/ate-mesmo-sergio-moro-aponta-desvio-de-finalidade-no-caso-abin/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/implicacoes-da-regulamentacao-do-fundeb-por-gregorio-grisa/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/implicacoes-da-regulamentacao-do-fundeb-por-gregorio-grisa/
https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-transparencia-internacional-e-a-industria-da-anticorrupcao/
https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-transparencia-internacional-e-a-industria-da-anticorrupcao/


Título: “Impeachment é um julgamento político”, diz Maia ao justificar não ter 
autorizado processo contra Bolsonaro
Descrição: Despedindo-se da presidência da Câmara, cargo que ocupa desde o golpe
contra Dilma em 2016, Maia diz que pode articular uma frente de centro que reúna
Doria, Huck, Ciro e \até o PT\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/impeachment-e-um-julgamento-politico-
diz-maia-ao-justificar-nao-ter-autorizado-processo-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-12 09:16:37
Título: EUA e México aprovam uso emergencial da vacina contra Covid, Trump diz 
que vacinação começa em 24h
Descrição: Governo dos EUA ainda dependem do aval do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC). Anúncio de aprovação aconteceu após pressão de Trump
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/eua-e-mexico-aprovam-uso-
emergencial-da-vacina-contra-covid-trump-diz-que-vacinacao-comeca-em-24h/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-12 01:08:24
Título: Ministério da Saúde contraria Caiado e nega que irá confiscar vacinas
Descrição: O governador de Goiás afirmou que Pazuello vai \requisitar\ todos os 
imunizantes em território nacional para distribuir às unidades da federação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministerio-da-saude-contraria-caiado-
e-nega-que-ira-confiscar-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-12 00:43:12
Título: PT aprova resolução em favor de frente de oposição nas eleições do 
Congresso
Descrição: Nesta sexta-feira, o PSB ainda anunciou que decidiu não apoiar Arthur
Lira, do Progressistas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-aprova-resolucao-em-favor-de-
frente-de-oposicao-nas-eleicoes-do-congresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 23:48:42
Título: Denúncias relacionadas à reestruturação da Caixa chegam ao Ministério 
Público do Trabalho
Descrição: Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) pede investigação de prováveis medidas discriminatórias. “Não 
estão pensando nem nos trabalhadores nem em como as políticas públicas vão 
chegar aos municípios e à população”, alerta o órgão.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/denuncias-relacionadas-a-
reestruturacao-da-caixa-chegam-ao-ministerio-publico-do-trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 22:36:51
Título: Cinco anos após tragédia sem punidos, Samarco retoma atividades em 
Mariana
Descrição: Em anúncio, prefeito da cidade destacou “geração de emprego”, 
testemunhas ainda não foram ouvidas no processo criminal, rompimento de barragem
matou 19 pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cinco-anos-apos-tragedia-sem-punidos-
samarco-retoma-atividades-em-mariana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 20:59:29
Título: Ativa nas redes sociais, Zelia Duncan fala de música e política
Descrição: No Papo-Cabeça, Cynara Menezes recebe Zélia Duncan para uma conversa 
sobre o atual momento do país
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ativa-nas-redes-sociais-a-cantora-fala-
de-musica-e-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-11 20:40:20
Título: Sob Crivella, Prefeitura do Rio deixa milhares de frascos de álcool gel 
vencerem, diz futuro secretário
Descrição: Segundo Daniel Soranz, um galpão que a Prefeitura utiliza para 
armazenar insumos tem lotes com validade vencida e equipamentos nunca utilizados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/sob-crivella-prefeitura-do-rio-
deixa-milhares-de-frascos-de-alcool-gel-vencerem-diz-futuro-secretario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 19:59:28
Título: Bolsonaro visita loja de Wal do Açaí e lamenta derrota de ex-funcionária
fantasma nas eleições
Descrição: Apesar do presidente ter gravado vídeo de apoio, a candidata obteve 
apenas 266 votos no último pleito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-visita-loja-de-wal-do-acai-
e-lamenta-derrota-de-ex-funcionaria-fantasma-nas-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 19:45:03
Título: Trump executa presos no corredor da morte às pressas antes que governo 
acabe
Descrição: Biden prometeu acabar com a pena de morte federal. Governo Trump já 
fez nove execuções este ano, um fato inédito nos EUA na era moderna
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-executa-presos-no-corredor-da-
morte-as-pressas-antes-que-governo-acabe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 19:29:26
Título: Pazuello “desobedece” Bolsonaro e afirma que pandemia não acabou
Descrição: Fala foi no dia seguinte a seu chefe, que ele já disse que é quem 
manda, dizer que emergência sanitária está no “finalzinho”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pazuello-desobedece-bolsonaro-e-
afirma-que-pandemia-nao-acabou/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 19:14:16
Título: Países ricos já compraram 53% das vacinas contra Covid-19, aponta estudo
Descrição: Relatório da \People's Vaccine Alliance\ alerta que cerca de 70 
países pobres ou ainda em desenvolvimento só serão capazes de vacinar uma em 
cada dez pessoas durante 2021
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/paises-ricos-ja-compraram-53-das-
vacinas-contra-covid-19-aponta-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 18:34:14
Título: Estudo mostra consequências do racismo sobre o desenvolvimento infantil
Descrição: Um dos efeitos demonstrados por pesquisadores de Harvard é um estado 
de alerta constante do corpo, que prejudica o desenvolvimento cerebral, além de 
maior probabilidade a doenças crônicas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/estudo-mostra-consequencias-do-
racismo-sobre-o-desenvolvimento-infantil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 18:29:21
Título: Clube Militar publica artigo de major que acusa STF e STJ de atuarem por
Lula Livre
Descrição: O major-brigadeiro Jaime Rodrigues Sanchez chama o ex-presidente de \
monstro de 9 dedos\ e classifica os ministros da Corte Suprema como \abutres\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/clube-militar-publica-artigo-de-major-
que-acusa-stf-e-stj-de-atuarem-por-lula-livre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 18:04:13
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Título: Fiesp diz que aumento de ICMS por Doria terá efeito cascata na economia,
carne e leite subirão 8%
Descrição: Presidida pelo bolsonarista Paulo Skaf, Fiesp reage à tentativa de 
Doria de reajustar o ICMS com ameaças de aumento de preços  e desemprego
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fiesp-diz-que-aumento-de-icms-por-
doria-tera-efeito-cascata-na-economia-carne-e-leite-subirao-8/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 17:42:10
Título: Felipe Neto lança instituto de educação digital contra fake news
Descrição: \A gente tem uma conscientização crescente, as pessoas estão cada vez
mais preocupadas com esse tema, tentando ao máximo melhorar, mas ainda há uma 
ignorância muito grande\, declarou o influenciador digital
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-lanca-instituto-de-
educacao-digital-contra-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 17:38:45
Título: GSI, de general Heleno, diz que Globo mente sobre relatórios para Flávio
Bolsonaro e age “contra instituições de Estado”
Descrição: Veículo teve acesso aos documentos entregues ao filho do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gsi-de-general-heleno-diz-que-globo-
mente-sobre-relatorios-para-flavio-bolsonaro-e-age-contra-instituicoes-de-
estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 16:57:45
Título: Laboratório Fleury é condenado a pagar indenização a ex-funcionária por 
discriminação racial
Descrição: A supervisora pedia para que ela fizesse escova no cabelo, prendesse 
os fios ou os deixasse \da forma mais discreta possível\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/laboratorio-fleury-e-condenado-a-
pagar-indenizacao-a-ex-funcionaria-por-discriminacao-racial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 16:55:59
Título: PMs planejaram chacina em Heliópolis durante confraternização em quartel
Descrição: Plano foi delatado a traficantes, que mataram os oficiais na favela. 
Caso tramita no Tribunal de Justiça Militar de SP
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-planejaram-chacina-em-heliopolis-
durante-confraternizacao-em-quartel/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 16:29:47
Título: O assassinato do Dr. Mohsen e o cinismo dos criminosos internacionais, 
por Bruno Lima Rocha
Descrição: Enquanto isso, os países árabes e islâmicos solidários à causa 
palestina terão de se esforçar cada vez mais em seu desenvolvimento científico, 
a começar protegendo a vida das equipes de pesquisa mais avançadas.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-assassinato-do-dr-mohsen-e-o-cinismo-
dos-criminosos-internacionais-por-bruno-lima-rocha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 15:47:24
Título: Veja detalhes da casa de Joseph Safra em terreno com quase o dobro do 
Museu do Ipiranga
Descrição: Veja aqui o post que conta detalhes da vida e da postura política de 
Safra, que apoiou a ditadura militar na década de 70
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/veja-detalhes-da-casa-de-joseph-safra-
em-terreno-com-quase-o-dobro-do-museu-do-ipiranga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 15:42:52
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Título: Marcos Caseiro desmente Bolsonaro: Não se usa mais cloroquina na África 
para tratar malária
Descrição: Médico infectologista desmentiu declaração de Bolsonaro de que a 
Covid-19 matou menos na África \porque lá tem malária e eram tratados com 
hidroxicloroquina\. \Precisa ser muito inteligente para entender?\, indagou o 
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/marcos-caseiro-desmente-bolsonaro-
nao-se-usa-mais-cloroquina-na-africa-para-tratar-malaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 14:22:16
Título: Abin tenta salvar Flavio Bolsonaro no caso Queiroz + vacinas, Anvisa e 
casos de reinfecção por Covid
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia comenta as principais notícias do dia, 
entre elas,  os relatórios produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) para  tentar embasar um pedido de anulação do caso Queiroz e salvar o 
filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, Flavio. Esta edição recebe o médico 
infectologista Marcos Caseiro, que fala sobre as vacinas, a Anvisa e os casos de
reinfecção anunciados pelo Ministério da Saúde. O pastor Zé Barbosa Jr também é 
entrevistado, ele está lançando o curso Cristo e socialismo, na plataforma Fórum
Educação. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/abin-tenta-salvar-flavio-bolsonaro-no-
caso-queiroz-vacinas-anvisa-e-casos-de-reinfeccao-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 14:07:55
Título: Abin protege criminoso e bandido de estimação de Bolsonaro, diz Freixo 
que anuncia ação judicial
Descrição: \O que a Abin está orientando é como o filho escapar da cadeia pelos 
crimes que cometeu\, diz Freixo sobre o uso da agência por Bolsonaro para 
produzir relatórios para a defesa do filho, Flávio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/abin-protege-criminoso-e-bandido-de-
estimacao-de-bolsonaro-diz-freixo-que-anuncia-acao-judicial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 14:06:11
Título: Servidores denunciam assédio sexual e moral no TRF-4
Descrição: Sindicato prepara protesto para cobrar investigação. Abusos teriam 
sido cometidos por membro do alto escalão do tribunal, órgão onde foi confirmada
a sentença de Sergio Moro e que determinou a prisão de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/servidores-denunciam-assedio-sexual-e-
moral-no-trf4/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 13:43:56
Título: Ministro do STF indicado por Bolsonaro vota a favor de Lula na sua 
primeira ação que envolveu ex-presidente
Descrição: O voto de Nunes Marques, apresentado no plenário virtual, deu maioria
ao ex-presidente e consolidou o posicionamento da Segunda Turma a favor de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-do-stf-indicado-por-
bolsonaro-vota-a-favor-de-lula-na-sua-primeira-acao-que-envolveu-ex-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 13:27:23
Título: Flávio Dino: “Pazuello me disse que não tem onde fabricar a vacina da 
Pfizer. Eu disse: ‘Ministro, tem’”
Descrição: O governador do Maranhão disse ainda que “o governo deveria tentar 
oferecer parceria para a Pfizer”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-pazuello-me-disse-que-nao-
tem-onde-fabricar-a-vacina-da-pfizer-eu-disse-ministro-tem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-11 13:04:34
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Título: Seis pessoas são indiciadas pelo assassinato de João Alberto no 
Carrefour de Porto Alegre
Descrição: Ao final do relatório, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 
todos por homicídio triplamente qualificado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/seis-pessoas-sao-indiciadas-pelo-
assassinato-de-joao-alberto-no-carrefour-de-porto-alegre/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-11 21:10:10
Título: Vacina contra o coronavírus: o que se sabe até agora
Descrição: Enquanto o Reino Unido já começou a vacinar, Brasil ainda não tem 
cronograma.The post Vacina contra o coronavírus: o que se sabe até agora 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/11/vacina-coronavirus/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-12 06:15:49
Título: Bolsonarista é favorito para substituir autora de lista do revogaço da 
saúde mental
Descrição: Bolsonarista nas redes sociais e defensor do tratamento por 
eletrochoque, o médico Rafael Bernardon é o favorito para assumir a coordenação 
de Saúde Mental do Ministério da Saúde.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonarista-favorito-para-
substituir-autora-de-lista-do-revogaco-da-saude-mental-1-24791604
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-12 07:00:42
Título: Programa de suspensão de jornada bate 20 milhões de acordos
Descrição: O governo registrou nesta semana a marca de 20 milhões de acordos de 
suspensão de contratos e de redução de jornada.Lançado em 1º de abril, o 
programa já foi usado por 1,4 milhão de empregadores e já afetou 9,8 milhões de 
trabalhadores.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/programa-de-suspensao-de-jornada-
bate-20-milhoes-de-acordos-1-24793738
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-12 07:15:35
Título: Pai de Marielle segue estável com Covid em hospital
Descrição: O pai de Marielle Franco, Antonio Francisco da Silva Neto, segue 
estável em seu tratamento contra a Covid-19.A informação foi dada por médicos à 
família nesta sexta-feira.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pai-de-marielle-segue-estavel-com-
covid-em-hospital-24794041
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-12 07:00:08
Título: Bolívia reconhece pela primeira vez união civil entre pessoas do mesmo 
sexo
Descrição: LA PAZ - O registro civil da Bolívia reconheceu pela primeira vez na 
História do país uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, após uma batalha
judicial que decidiu a favor de dois ativistas reconhecidos pela defesa dos 
direitos da comunidade LGBT.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/bolivia-reconhece-pela-primeira-vez-uniao-
civil-entre-pessoas-do-mesmo-sexo-24794199
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-12 06:00:45
Título: 'O MP vai oferecer a denúncia com crime de racismo', acredita advogado 
de pai de João Alberto
Descrição: O inquérito que apura a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem
negro de 40 anos, por seguranças de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, 
foi finalizado com o indiciamento de seis pessoas por homicídio triplamente 
qualificado. 
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Url :https://epoca.globo.com/brasil/o-mp-vai-oferecer-denuncia-com-crime-de-
racismo-acredita-advogado-de-pai-de-joao-alberto-24792966
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-12 10:09:30
Título: Brasil terá Natal com menos importados em mais de uma década
Descrição: Dólar valorizou 35% esse ano, dificultando importações e encarecendo 
alimentos, compras brasileiras de produtos natalinos devem ter menor patamar 
desde 2009
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55279007
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: Movimento de juristas negros pede cota racial na OAB
Descrição: O Movimento de Juristas Negras e Negros do Brasil reivindicará cota 
racial de 30% para todos os cargos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).Leia 
mais (12/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/movimento-de-juristas-negros-pede-cota-racial-na-
oab.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: Em um mês, gabinete fechado de senador 'paga' dinheiro encontrado nas 
nádegas
Descrição: O primeiro mês de licença do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) já \
pagou\ aos cofres públicos o dinheiro encontrado entre suas nádegas.Leia mais 
(12/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/em-um-mes-gabinete-fechado-de-senador-paga-dinheiro-
encontrado-nas-nadegas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: Após 30 anos, Campos Machado troca PTB por Avante e chama Jefferson de 
ditador
Descrição: Figura histórica do PTB, partido no qual militou por 30 anos, o 
deputado estadual Campos Machado, 81, decidiu se mudar para o Avante. Leia mais 
(12/11/2020 - 21h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/apos-30-anos-campos-machado-troca-ptb-por-avante-e-
chama-jefferson-de-ditador.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: Democracia sobreviveu às milícias digitais neste ano, diz Moraes, do STF
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes 
afirmou que o Brasil sobreviveu às ações de milícias digitais neste ano. A 
declaração foi dada nesta sexta-feira (11) durante o painel \Papel do judiciário
na defesa da estabilidade institucional\ do evento LIDE (Grupo de Líderes 
Empresariais).Leia mais (12/11/2020 - 19h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/democracia-sobreviveu-as-milicias-digitais-neste-ano-diz-
moraes-do-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: Abin fez relatórios para defender Flávio Bolsonaro sobre 'rachadinha', 
diz revista, agência nega
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Descrição: A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) produziu relatórios para 
ajudar a defender o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no suposto 
esquema de \rachadinhas\ na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, segundo 
reportagem desta sexta-feira (11) pela revista Época.Leia mais (12/11/2020 - 
11h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/abin-fez-relatorios-pra-defender-flavio-bolsonaro-sobre-
rachadinha-diz-revista.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: Relembre casos em que o clã Bolsonaro cruzou o limite entre público e 
privado
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 
(12/11/2020 - 08h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/relembre-casos-em-que-o-cla-bolsonaro-cruzou-o-limite-entre-
publico-e-privado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-11 00:00:00
Título: A tempestade que persegue Bolsonaro
Descrição: Eleito com mais de 55% dos votos em 2018 e com uma plataforma 
antipolítica, tendo como pano de fundo a célebre Operação Lava Jato, Jair 
Bolsonaro chegou ao poder com uma força política inegável.Leia mais (12/11/2020 
- 08h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/a-tempestade-que-persegue-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-12 00:25:00
Título: Ministro da Economia diz que vacinação em massa contra a Covid-19 deve 
custar R$ 20 bi
Descrição: Paulo Guedes participou de reunião virtual com deputados e senadores 
nesta sexta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715382-ministro-da-economia-diz-que-
vacinacao-em-massa-contra-a-covid-19-deve-custar-r-20-bi/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 23:03:00
Título: Congresso pode votar LDO e crédito de R$ 4 bilhões para estados e 
municípios na quarta-feira
Descrição: Também está na pauta proposta que destina crédito extra de R$ 48,3 
milhões para três ministérios
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715310-congresso-pode-votar-ldo-e-
credito-de-r-4-bilhoes-para-estados-e-municipios-na-quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 22:07:00
Título: Maia critica a não votação da PEC Emergencial pelo Senado
Descrição: \A PEC Emergencial tinha o papel de nos dar a tranquilidade de acabar
com o estado de calamidade e o orçamento de guerra\, disse
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715309-maia-critica-a-nao-votacao-da-
pec-emergencial-pelo-senado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 21:59:00
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Título: Tributação de grandes empresas digitais enfrenta polêmicas sobre 
constitucionalidade
Descrição: Deputado que propõe CIDE-digital diz que contribuição não onera os 
consumidores e equilibra a competição de mercados com outros setores – tais como
os de radiodifusão e tecnologia da informação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715312-tributacao-de-grandes-empresas-
digitais-enfrenta-polemicas-sobre-constitucionalidade/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 20:51:00
Título: Projeto prevê que não será crime deixar de prover educação para filhos 
durante pandemia
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715213-projeto-preve-que-nao-sera-crime-
deixar-de-prover-educacao-para-filhos-durante-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 20:18:00
Título: Câmara pode votar na segunda-feira regras sobre compensação da Lei 
Kandir aos estados
Descrição: Proposta formaliza acordo entre União e estados para encerrar 
disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715276-camara-pode-votar-na-segunda-
feira-regras-sobre-compensacao-da-lei-kandir-aos-estados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 19:28:00
Título: Projeto assegura oferta de conteúdos informativo e de lazer na EBC 
voltados ao idoso
Descrição: Para autor, isolamento social acentuou necessidade de informação 
jornalística apropriada ao público mais velho
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715217-projeto-assegura-oferta-de-
conteudos-informativo-e-de-lazer-na-ebc-voltados-ao-idoso/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 18:49:00
Título: Frente Ambientalista faz balanço e traça perspectivas para 2021 com 
deputados estaduais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715171-frente-ambientalista-faz-balanco-
e-traca-perspectivas-para-2021-com-deputados-estaduais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 18:06:00
Título: Programa Parlamento Jovem Brasileiro passa a dispor de ferramentas 
interativas 
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/714628-programa-parlamento-jovem-
brasileiro-passa-a-dispor-de-ferramentas-interativas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-11 17:29:00
Título: Frente parlamentar faz reunião sobre cinema e audiovisual brasileiros
Descrição: Deputados e senadores vão discutir Ancine, Cinemateca e 
regulamentação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715151-frente-parlamentar-faz-reuniao-
sobre-cinema-e-audiovisual-brasileiros/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-12 00:51:35
Título: Justiça absolve Lula e filho de acusação de lavagem de dinheiro e 
tráfico de influência
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Descrição: A Justiça Federal de São Paulo arquivou processo contra o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu filho Luís Cláudio por lavagem 
de dinheiro e tráfico de influência.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121216601845-justica-absolve-lula-e-
filho-de-acusacao-de-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-influencia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 21:25:00
Título: Fala de Bolsonaro sobre opção entre inflação ou desabastecimento não se 
sustenta, diz economista
Descrição: Professora do Instituto de Ensino e Pesquisa diz à Sputnik Brasil que
o Brasil já passou por racionamento que levou à alta de preços e que as duas 
opções são \péssimas\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116601264-fala-de-bolsonaro-sobre-
opcao-entre-inflacao-ou-desabastecimento-nao-se-sustenta-diz-economista/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 20:34:50
Título: 'Cabos de fibra ótica são vitais para a Internet hoje em dia', avalia 
engenheiro
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, o professor Luiz Cláudio Schara 
Magalhães afirma que o novo cabo submarino entre Brasil e Portugal permitirá um 
caminho alternativo para o trânsito de dados e um maior número de conexões com a
Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121116601155-cabos-de-fibra-otica-
sao-vitais-para-a-internet-hoje-em-dia-avalia-engenheiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 18:48:28
Título: Presidente da Bolívia virá ao Brasil para exame médico após se recuperar
de câncer
Descrição: O presidente da Bolívia, Luis Arce, viajará ao Brasil nas próximas 
semanas para fazer um check-up médico periódico já como paciente recuperado de 
câncer.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121116600867-presidente-da-bolivia-
vira-ao-brasil-para-exame-medico-apos-se-recuperar-de-cancer/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 18:05:19
Título: China prende jornalista de empresa norte-americana por suspeita de crime
contra segurança nacional
Descrição: A chinesa Haze Fan, que trabalha para a Bloomberg News, foi vista 
pela última vez na segunda-feira (7) sendo levada por agentes de segurança em 
Pequim.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020121116600842-china-prende-
jornalista-de-empresa-norte-americana-por-suspeita-de-crime-contra-seguranca-
nacional/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 17:56:56
Título: Caso Jair Renan: suspeita de tráfico de influência trará problemas 
jurídicos para Bolsonaro?
Descrição: Membros da oposição contestaram o fato de a cobertura da festa de 
inauguração de uma empresa de Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, ter 
sido realizada gratuitamente pela produtora Astronautas Filmes.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116600390-caso-jair-renan-
suspeita-de-trafico-de-influencia-trara-problemas-juridicos-para-bolsonaro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 14:58:29
Título: Promotores brasileiros processam empresa dinamarquesa por corrupção
Descrição: O Ministério Público Federal no Paraná ajuizou ação civil de 
improbidade administrativa contra a empresa dinamarquesa Maersk. Promotores 

https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116600390-caso-jair-renan-suspeita-de-trafico-de-influencia-trara-problemas-juridicos-para-bolsonaro/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116600390-caso-jair-renan-suspeita-de-trafico-de-influencia-trara-problemas-juridicos-para-bolsonaro/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020121116600842-china-prende-jornalista-de-empresa-norte-americana-por-suspeita-de-crime-contra-seguranca-nacional/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020121116600842-china-prende-jornalista-de-empresa-norte-americana-por-suspeita-de-crime-contra-seguranca-nacional/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020121116600842-china-prende-jornalista-de-empresa-norte-americana-por-suspeita-de-crime-contra-seguranca-nacional/
https://br.sputniknews.com/americas/2020121116600867-presidente-da-bolivia-vira-ao-brasil-para-exame-medico-apos-se-recuperar-de-cancer/
https://br.sputniknews.com/americas/2020121116600867-presidente-da-bolivia-vira-ao-brasil-para-exame-medico-apos-se-recuperar-de-cancer/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121116601155-cabos-de-fibra-otica-sao-vitais-para-a-internet-hoje-em-dia-avalia-engenheiro/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121116601155-cabos-de-fibra-otica-sao-vitais-para-a-internet-hoje-em-dia-avalia-engenheiro/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116601264-fala-de-bolsonaro-sobre-opcao-entre-inflacao-ou-desabastecimento-nao-se-sustenta-diz-economista/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116601264-fala-de-bolsonaro-sobre-opcao-entre-inflacao-ou-desabastecimento-nao-se-sustenta-diz-economista/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020121216601845-justica-absolve-lula-e-filho-de-acusacao-de-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-influencia/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020121216601845-justica-absolve-lula-e-filho-de-acusacao-de-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-de-influencia/


sustentam que foram feitos pagamentos indevidos ao ex-diretor da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121116600323-promotores-brasileiros-
processam-empresa-dinamarquesa-por-corrupcao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-11 09:58:48
Título: Pentágono coloca em alerta máximo Exército dos EUA no Oriente Médio, diz
mídia
Descrição: O Exército norte-americano está em alerta máximo e reforçando suas 
posições no Oriente Médio, afirma mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020121116598279-pentagono-coloca-em-
alerta-maximo-exercito-dos-eua-no-oriente-medio-diz-midia/
 
Fonte: Xinhua
Título: Fluxos financeiros ilícitos ameaçam segurança e estabilidade na África, 
segundo secretária-geral da ONU
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/12/c_139584062.htm

Fonte: Xinhua
Título: Vida é "um pesadelo acordado" para 12 milhões de crianças no Iêmen, 
segundo chefe do UNICEF
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/12/c_139584034.htm
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