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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-14 03:00:00
Título: Sem quebra de patente, vacinas contra covid não chegarão a todas as 
pessoas do mundo. Entrevista especial com Maitê Gauto
Descrição: Na semana passada, quando o primeiro idoso britânico recebeu a 
primeira dose de uma das vacinas  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605483-sem-quebra-de-patente-vacinas-contra-
covid-nao-chegarao-a-todas-as-pessoas-do-mundo-entrevista-especial-com-maite-
gauto

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 15:08:24
Título: “Arapongagem é crime”: Relatório da Abin para Flávio Bolsonaro cita 
Cármen Lucia
Descrição: Em novo trecho de um dos documentos, revelado pelo jornalista 
Guilherme Amado, da Época, Abin orienta defesa de Flávio Bolsonaro a usar a AGU 
em ação no Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/arapongagem-e-crime-
relatorio-da-abin-para-flavio-bolsonaro-cita-carmen-lucia/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 18:22:30
Título: Brasil parece morto diante da balbúrdia, diz Jânio de Freitas
Descrição: Para jornalista, a forma como a questão da vacina tem sido conduzida 
é fator suficiente para justificar impeachment de Jair Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-parece-morto-diante-da-balburdia-
diz-janio-de-freitas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 18:58:53
Título: Augusto Heleno ataca Janio de Freitas: “Mentiroso é você”
Descrição: General se irritou ao ser chamado de “velho mentiroso” pelo 
jornalista, por ter negado que a Abin produziu relatórios a favor de Flávio 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/augusto-heleno-ataca-janio-de-freitas-
mentiroso-e-voce/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 16:10:14
Título: Sebastião Melo, que derrotou Manuela em Porto Alegre, é condenado por 
divulgar pesquisa falsa na véspera da eleição
Descrição: Juíza Gládis de Fátima Canelles Piccini determinou à Polícia Federal 
abertura de inquérito sobre possível crime eleitoral, que pode resultar na 
cassação do mandato do prefeito eleito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/sebastiao-melo-que-
derrotou-manuela-em-porto-alegre-e-condenado-por-divulgar-pesquisa-falsa-na-
vespera-da-eleicao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-13 18:17:12
Título: Covid: Com mais de 300 mil infectados na semana, Brasil volta ao pior 
nível da crise
Descrição: Pandemia avança em velocidade cada vez maior há mais de um mês, 
número de óbitos acelera há quatro semanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/covid-com-mais-de-300-mil-
infectados-na-semana-brasil-volta-ao-pior-nivel-da-crise
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-13 17:30:12
Título: Plano de imunização da covid causa polêmica entre Ministério da Saúde e 
pesquisadores
Descrição: Estudiosos citados disseram não ter endossado planejamento, STF dá 48
horas para governo informar datas da campanha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/plano-de-imunizacao-da-covid-
causa-polemica-entre-ministerio-da-saude-e-pesquisadores

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 20:00:46
Título: Lewandowski intima Pazuello sobre início e término do plano de vacinação
Descrição: Ministro do Supremo Tribunal Federal também determinou a manifestação
do advogado-geral da União, intimação foi entregue neste domingo
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/lewandowski-intima-pazuello-sobre-
inicio-e-termino-do-plano-de-vacinacao/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 16:42:02
Título: Especialistas ‘não têm qualquer poder de decisão’, segundo Ministério da
Saúde
Descrição: Pasta comandada por Eduardo Pazuello rebate pronunciamento de 
técnicos, que não foram consultados sobre versão nacional do plano nacional de 
vacinação
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/especialistas-nao-tem-qualquer-poder-de-
decisao-segundo-ministerio-da-saude/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 13:36:16
Título: “Meu nome saiu e eu não li”, diz pesquisador que “assina” plano de 
vacinação do governo Bolsonaro
Descrição: Leonardo Bastos, da FioCruz, faz parte do grupo técnico que 
assessorou o Ministério da Saúde. Grupo de 36 cientistas emitiram nota dizendo 
que não foram consultados sobre plano nacional de vacinação para Covid-19 
entregue pelo governo Bolsonaro ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/meu-nome-saiu-e-eu-nao-li-diz-
pesquisador-que-assina-plano-de-vacinacao-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-13 18:20:33
Título: Governo Bolsonaro e a improbidade administrativa na Caixa
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro tem violado diariamente a Constituição 
Federal e, pior, ele tem deixado as pegadas marcadas no chão. Vide a 
videoconferência do presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-e-a-improbidade-
administrativa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-13 16:22:45
Título: Vigília em Brasília (DF) denuncia descumprimento do Brasil no Acordo de 
Paris
Descrição: Ato na capital federal faz parte das iniciativas globais do 
#LutePor1Ponto5C
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/vigilia-em-brasilia-df-denuncia-
descumprimento-do-brasil-no-acordo-de-paris

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 19:28:53
Título: Ministro relâmpago de Bolsonaro funda empresa de cursos
Descrição: Depois de ocupar Ministério da Educação por cinco dias, Carlos 
Decotelli vai atuar como mentor de neurofinanças na NGV (Notáveis Geram Valor)
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ministro-relampago-de-bolsonaro-funda-
empresa-de-cursos/
 

https://revistaforum.com.br/coronavirus/meu-nome-saiu-e-eu-nao-li-diz-pesquisador-que-assina-plano-de-vacinacao-do-governo-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/meu-nome-saiu-e-eu-nao-li-diz-pesquisador-que-assina-plano-de-vacinacao-do-governo-bolsonaro/
https://jornalggn.com.br/noticia/especialistas-nao-tem-qualquer-poder-de-decisao-segundo-ministerio-da-saude/
https://jornalggn.com.br/noticia/especialistas-nao-tem-qualquer-poder-de-decisao-segundo-ministerio-da-saude/
https://jornalggn.com.br/noticia/ministro-relampago-de-bolsonaro-funda-empresa-de-cursos/
https://jornalggn.com.br/noticia/ministro-relampago-de-bolsonaro-funda-empresa-de-cursos/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/lewandowski-intima-pazuello-sobre-inicio-e-termino-do-plano-de-vacinacao/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/lewandowski-intima-pazuello-sobre-inicio-e-termino-do-plano-de-vacinacao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-e-a-improbidade-administrativa/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-e-a-improbidade-administrativa/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/vigilia-em-brasilia-df-denuncia-descumprimento-do-brasil-no-acordo-de-paris
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/vigilia-em-brasilia-df-denuncia-descumprimento-do-brasil-no-acordo-de-paris
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/plano-de-imunizacao-da-covid-causa-polemica-entre-ministerio-da-saude-e-pesquisadores
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/plano-de-imunizacao-da-covid-causa-polemica-entre-ministerio-da-saude-e-pesquisadores


Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-13 13:51:24
Título: Bolsonaro avança contra indígenas isolados
Descrição: Intitulado \Barão do Rio Branco\, o \polo de desenvolvimento\ prevê 
projetos em cima de terras indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/bolsonaro-avanca-contra-
indigenas-isolados
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 16:03:27
Título: O crescente desgaste entre Bolsonaro e Mourão
Descrição: Presidente desautoriza declarações públicas do vice-presidente, 
deputados comparam quadro com a fase final do segundo mandato de Dilma
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-crescente-desgaste-entre-bolsonaro-e-
mourao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 22:42:15
Título: Bolsonaro só tem rejeição menor que Collor na redemocratização, diz 
Datafolha
Descrição: Em 1 ano e 11 meses de mandato, 32% consideram presidente ruim ou 
péssimo, aprovação de 37% é a melhor do atual mandatário, mas ele fica atrás de 
Dilma, Lula e FHC na mesma época de mandato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-so-tem-rejeicao-menor-que-
collor-na-redemocratizacao-diz-datafolha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 19:57:56
Título: Vídeo: Rodrigo Maia acusa Paulo Guedes de direcionar privatização da 
Eletrobrás
Descrição: Segundo o presidente da Câmara, o objetivo do ministro da Economia é 
beneficiar compradores e acionistas da empresa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-rodrigo-maia-acusa-paulo-guedes-
de-direcionar-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-13 11:27:16
Título: Roteirista lança longa que relaciona as violências da anorexia e da 
ditadura militar
Descrição: Moara Passoni foi responsável pelo roteiro do filme indicado ao Oscar
\Democracia e Vertigem\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/roteirista-lanca-longa-que-
relaciona-as-violencias-da-anorexia-e-da-ditadura-militar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-13 09:12:29
Título: BdF Explica | O que prevê e como surgiu a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos?
Descrição: Nesta semana o BdF Explica aborda os 72 anos do dispositivo criado em
1945 e os desafios para sua efetivação no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/13/bdf-explica-o-que-preve-e-como-
surgiu-a-declaracao-universal-dos-direitos-humanos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 00:41:09
Título: The Guardian: Bolsonaro rotulado de ‘homicida negligente’ no 
planejamento de vacinas do Brasil
Descrição: O jornal britânico The Guardian registra neste domingo (13) que o 
presidente Jair Bolsonaro foi rotulado de &#8216,homicida negligente&#8217, 
devido a falta de planejamento das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/the-guardian-bolsonaro-rotulado-de-
homicida-negligente-no-planejamento-de-vacinas-do-brasil/
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Data: 2020-12-13 23:03:16
Título: O fim do auxílio emergencial está chegando… Daqui 2 semanas acaba a 
ajuda de R$ 300
Descrição: Daqui duas semanas o governo acaba de pagar as parcelas do auxílio 
emergencial de R$ 300 (ou R$ 600, no caso de mulheres chefes de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-fim-do-auxilio-emergencial-esta-
chegando-daqui-2-semanas-acaba-a-ajuda-de-r-300/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-13 21:27:23
Título: Datafolha diz que 37% acham Bolsonaro “ótimo” ou “bom”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro teve o melhor índice de aprovação desde o
início do mandato, em 1º de janeiro de 2019. É o que diz 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/datafolha-diz-que-37-acham-
bolsonaro-otimo-ou-bom/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-13 17:00:58
Título: Tarifa Noturna aumenta produção no Paraná
Descrição: Política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas, diz 
o deputado socialista. Luiz Cláudio Romanelli* Ao longo dos anos, o Paraná 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/tarifa-noturna-aumenta-producao-no-
parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-13 13:36:15
Título: ‘O Datena me censurou em troca do vil metal’, acusa Frota
Descrição: O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), pelo Twitter, acusou 
neste domingo (13) o apresentador José Luiz Datena, da Band, de censurá-lo na 
emissora de televisão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-datena-me-censurou-em-troca-do-
vil-metal-acusa-frota/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-13 12:04:23
Título: Flávio Dino afirma que Governo Federal é o responsável pela vacinação no
País
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), em artigo especial, 
afirma neste domingo (13) que é atribuição do Governo Federal o desenvolvimento 
de um plano 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/flavio-dino-afirma-que-governo-
federal-e-o-responsavel-pela-vacinacao-no-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-13 11:00:46
Título: Em editorial, Folha “chuta a boca” de Bolsonaro, mas continua apoiando o
governo
Descrição: O jornal Folha de S. Paulo quer ser governo, mas não quer o ônus do 
presidente Jair Bolsonaro. Em editorial, o jornalão paulistano não economiza 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-editorial-folha-chuta-a-boca-de-
bolsonaro-mas-continua-apoiando-o-governo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 10:05:10
Título: Os brasilianistas que se previnam: vem ai o pensamento vivo do Ministro 
Barroso
Descrição: Com a financeirização dos anos 90 em diante, muda o padrão de 
referência. Passam a ser profissionais bem remunerados, com seu salário de 
juizes e procuradores ou, no caso de Barroso, acumulando ganhos de procurador 
com escritório privado de advocacia.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/os-brasilianistas-que-se-previnam-vem-ai-
o-pensamento-vivo-do-ministro-barroso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-12-14 10:00:42
Título: Carta ao jovem jornalista 1 – o diferencial do jornalismo , por Luis 
Nassif
Descrição: A maneira de filtrar os conceitos é conferir seus efeitos no mundo 
real - daí sobressai a vantagem do jornalista, de transitar por vários espaços. 
O papel maior do jornalismo econômico é comparar o que as teorias dizem sobre o 
comportamento teórico dos agentes econômicos, com o comportamento real dos 
agentes econômicos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/carta-ao-jovem-jornalista-1-o-
diferencial-do-jornalismo-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 10:00:09
Título: Autonomia do Banco Central – um quarto poder?, por Paulo Nogueira 
Batista Jr.
Descrição: O projeto é ruim e deveria ser rejeitado ou, no mínimo, emendado de 
forma significativa, como tentarei mostrar. As teorias em que se sustenta são 
falhas e omissas em pontos cruciais, como veremos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/autonomia-do-banco-central-um-quarto-
poder-por-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 09:15:35
Título: GGN Covid EUA: 60% da população em áreas em que número de óbitos dobra a
cada mês
Descrição: Curvas de curto prazo População por variação de casos Mapa de casos 
por estados Mapa de óbitos por estados Aumentos de casos em 7 dias Os maiores 
índices de mortalidade Maiores aumentos de casos Gráfico de óbitos Publicado por
Google Drive–Denunciar abuso Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. 
Assine e faça parte [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-eua-60-da-populacao-em-
areas-em-que-numero-de-obitos-dobra-a-cada-mes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 09:00:15
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Os funcionários da Casa Branca estarão entre os primeiros a 
serem vacinados. Vacina Trump White House O CDC aprova formalmente permitir que 
pessoas com 16 anos ou mais recebam a vacina. NYT&gt, Mundopor Katherine J. Wu/ 
30min US Set for Vaccines, Peru interrompe teste do Sinopharm: atualização de 
vírus Política Bloombergpor Jeff Sutherland O lançamento da [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/manchetes-dos-jornais-dos-eua-209/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 22:37:20
Título: GGN Covid São Paulo: um raio x completo da situação em São Paulo
Descrição: Publicado por Google Drive–Denunciar abuso Você pode fazer o Jornal 
GGN ser cada vez melhor. Assine e faça parte desta caminhada para que ele se 
torne um veículo cada vez mais respeitado e forte. Assine agora
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-sao-paulo-um-raio-x-completo-da-
situacao-em-sao-paulo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 20:21:52
Título: Arthur Lira nega mudanças em Lei da Ficha Limpa
Descrição: Candidato à Presidência da Câmara, líder do Centrão rebateu acusações
via twitter e reforçou compromisso com teto de gastos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/arthur-lira-nega-mudancas-em-lei-da-ficha-
limpa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 19:12:56
Título: Estudo da PGR mostra que texto da LGPD penal restringe investigações
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Descrição: Relatório encaminhado a Augusto Aras aponta ‘restrições 
desproporcionais’ e risco para compartilhamento de informações em apurações de 
casos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/estudo-da-pgr-mostra-que-texto-da-lgpd-
penal-restringe-investigacoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 16:20:01
Título: A Reunião de Cúpula do G20 e a era pós-Covid-19, por Luiz Eduardo 
Fonseca
Descrição: O impacto social e econômico da pandemia faz ainda mais urgente 
acelerar os esforços para acabar com a pobreza e combater as desigualdades inter
e entre países e trabalhar para garantir que ninguém seja deixado para trás.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/a-reuniao-de-cupula-do-g20-e-a-era-
pos-covid-19-por-luiz-eduardo-fonseca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 14:49:03
Título: Leilão, um clássico contra a herança escravagista brasileira
Descrição: Neste país eminentemente escravagista, houve vozes que ajudaram a 
despertar o lado moral do país contra os absurdos da escravidão. Castro Alves, 
com seu Navio Negreiro, e Leilão, de Heckel Tavares e Joraci Camargo.   Você 
pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. Assine e faça parte desta caminhada
para que ele se [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/musica/leilao-um-classico-contra-a-heranca-
escravagista-brasileira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-13 14:40:15
Título: “Aderi para ter protagonismo”, diz Ramos sobre chapa de Arthur Lira
Descrição: Em entrevista, deputado do PL afirma que não haverá subserviência a 
Bolsonaro, mesmo com o apoio aberto do presidente à eleição de Lira
Url :https://jornalggn.com.br/politica/aderi-para-ter-protagonismo-diz-ramos-
sobre-chapa-de-arthur-lira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 09:55:17
Título: Votação do Colégio Eleitoral oficializa hoje novo presidente dos EUA
Descrição: Apesar das tentativas de Trump de mudar o resultado da eleição 
americana, delegados devem seguir preferência das urnas e oficializar vitória de
Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/votacao-do-colegio-eleitoral-oficializa-
hoje-novo-presidente-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 09:36:55
Título: Datafolha: 52% dizem que Bolsonaro não tem culpa por mais de 181 mil 
mortes pela Covid-19
Descrição: Pesquisa mostra ainda que 30% avaliam como ótimas ou boas as ações de
Bolsonaro para combate ao coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/datafolha-52-dizem-que-
bolsonaro-nao-tem-culpa-por-mais-de-181-mil-mortes-pela-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 02:22:47
Título: Fantástico mostra ação da Interpol de combate a tráfico humano que 
prendeu 17 pessoas no Brasil
Descrição: Entre detidos no país, há políticos em mandato ou eleitos , Operação 
Turquesa libertou, no total, mais de 100 vítimas de tráfico humano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fantastico-mostra-acao-da-interpol-de-
combate-a-trafico-humano-que-prendeu-17-pessoas-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 01:18:20
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Título: PMs são presos acusados de matar rapazes negros em abordagem no Rio
Descrição: Imagens de câmera de vídeo mostra quando agentes interpelam vítimas, 
dois jovens de 20 e 17 anos, que estavam em moto voltando de churrasco em 
Belford Roxo, na Baixada Fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-sao-presos-acusados-de-matar-
rapazes-negros-em-abordagem-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 00:03:47
Título: John Le Carré, autor de “O Homem que Sabia Demais”, morre aos 89 anos
Descrição: Família do escritor comunicou que falecimento foi por pneumonia não 
relacionada à Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/john-le-carre-autor-de-o-homem-que-
sabia-demais-morre-aos-89-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 22:09:49
Título: Atirador abre fogo em apresentação ao ar livre em Nova York e é baleado
Descrição: Suspeito teria tentado atingir policiais na entrada de uma igreja, 
mas só ele foi alvejado, o homem foi levado em estado grave a um hospital
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atirador-abre-fogo-em-apresentacao-ao-
ar-livre-em-nova-york-e-e-baleado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 18:47:28
Título: Ex-diretor da Globo é preso em flagrante no Rio por dar golpes em hotéis
de luxo
Descrição: Aaron Salles Torres foi detido junto com o namorado Johny de Souza 
Oliveira, ambos pagavam hotéis caros com cartões de crédito clonados
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/ex-diretor-da-globo-e-preso-
em-flagrante-no-rio-por-dar-golpes-em-hoteis-de-luxo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 17:33:02
Título: Atriz Giselle Itié anuncia que vai processar bolsonarista Antonia 
Fontenelle por xenofobia
Descrição: Giselle apoiou Dani Calabresa, em uma postagem nas redes sociais, e 
Antonia mandou que ela voltasse a seu país de origem, a atriz nasceu no México, 
mas vive no Brasil desde os 4 anos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/atriz-giselle-itie-anuncia-
que-vai-processar-bolsonarista-antonia-fontenelle-por-xenofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 17:29:10
Título: Cinco Guardas Municipais são detidos por assassinato de motorista de 
Uber no ABC paulista
Descrição: Flávio Santos Amorim, que é natural de Utinga (BA), tentou fugir do 
bloqueio por estar com documentação do carro atrasada e foi alvejado por tiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cinco-guardas-municipais-sao-detidos-
por-assassinato-de-motorista-de-uber-no-abc-paulista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 15:31:33
Título: Assessor de Bolsonaro cria teoria para contrapor casal do Sleeping 
Giants: “Nenhum Uber é de esquerda”
Descrição: Para Filipe Martins, doutrinado de Olavo de Carvalho que atua no 
Itamaraty, esse é o \ponto importante\ do \storytelling\ sobre a revelação de 
que o casal Leonardo de Carvalho Leal e Mayara Stelle criou o Sleeping Giants 
Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/assessor-de-bolsonaro-cria-
teoria-para-contrapor-casal-do-sleeping-giants-nenhum-uber-e-de-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 14:25:31
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Título: Veio da Havan humilha PMs e fiscais em vídeo ao assinar auto de infração
em Pelotas: “Duros tempos nesse país”
Descrição: Apesar das provocações e humilhações, os policiais baixaram a cabeça 
e não reagiram. Na publicação, Hang recebeu mensagens de apoio de artistas, como
Celso Portiolli e o humorista Carioca, e empresários, como Júnior Durski, da 
rede de hamburguerias Madero
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/veio-da-havan-humilha-pms-e-
fiscais-em-video-ao-assinar-auto-de-infracao-em-pelotas-duros-tempos-nesse-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 14:09:55
Título: Compositora gospel é morta por bala perdida na cozinha de casa no Rio de
Janeiro
Descrição: Eunice Veiga levou um tiro no pescoço, foi socorrida e encaminhada ao
hospital, mas não resistiu ao ferimento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/compositora-gospel-e-morta-por-bala-
perdida-na-cozinha-de-casa-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 12:43:44
Título: Alexandre Ramagem, da Abin, vai processar Época por divulgação de 
relatórios pró-Flávio Bolsonaro
Descrição: Diretor da PF, que é próximo aos filhos de Bolsonaro, Ramagem mandou 
AGU apresentar  interpelação judicial para cobrar explicações públicas da 
revista, que pertence ao grupo Globo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/alexandre-ramagen-da-abin-
vai-processar-revista-epoca-por-divulgacao-de-relatorios-pro-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 12:24:57
Título: Vídeos: Protesto pró-Trump tem um manifestante baleado e quatro 
esfaqueados nos EUA
Descrição: Em Washington, manifestantes que protestavam contra o resultado da 
eleição portavam bandeiras com os dizeres “Stop the Steal” (“Pare o roubo”)
Url :https://revistaforum.com.br/global/videos-protesto-pro-trump-tem-um-
manifestante-baleado-e-quatro-esfaqueados-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 12:13:43
Título: Folha afirma que auxílio emergencial “impulsiona venda de carros”
Descrição: \A Folha só pode tá de deboche com a nossa cara\, tuitou a 
orientadora financeira e administradora Nath Finanças, que cria conteúdo sobre 
educação financeira para baixa renda
Url :https://revistaforum.com.br/midia/folha-afirma-que-auxilio-emergencial-
impulsiona-venda-de-carros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 11:04:42
Título: Sleeping Giants Brasil sai do anonimato: Namorados, 22 anos, estudantes 
de Direito
Descrição: Leonardo de Carvalho Leal e Mayara Stelle, que namoram desde os 15 
anos e vivem em Ponta Grossa, surpreenderam a internet ao revelarem que estão 
por trás do perfil Sleeping Giants Brasil, que atua contra fake news e discurso 
de ódio nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/sleeping-giants-brasil-sai-do-
anonimato-namorados-22-anos-estudantes-de-direito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 10:14:52
Título: Seguranças da Presidência foram chamados para conter briga entre Luiz 
Ramos e Marcelo Álvaro Antônio
Descrição: Bolsonaro teria ficado atônito quando chefe da secretaria de governo 
partiu para cima do agora ex-ministro do Turismo com dedo em riste
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/segurancas-da-presidencia-
foram-chamados-para-conter-briga-entre-luiz-ramos-e-marcelo-alvaro-antonio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-13 01:09:57
Título: Pesquisadores que constam de plano de vacinação dizem não ter sido 
consultados
Descrição: Cientistas fizeram nota afirmando que material não foi apresentado a 
eles pelo Ministério da Saúde nem teve sua anuência antes de ser enviado ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisadores-que-constam-de-plano-de-
vacinacao-dizem-nao-ter-sido-consultados/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-13 05:06:39
Título: Nada de Novo: partido dos brancos votou contra medidas antirracistas
Descrição: Os brancos ricos do Novo se indignam com ofensas raciais contra um 
jogador na Europa, mas não apoiam medidas práticas de combate ao racismo no 
Brasil.The post Nada de Novo: partido dos brancos votou contra medidas 
antirracistas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/13/nada-de-novo-partido-dos-brancos-votou-
contra-medidas-antirracistas/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-14 06:00:02
Título: Governo pagou só metade do previsto para programa de empréstimo a 
microempresários
Descrição: O governo pagou apenas metade do previsto para o programa emergencial
de crédito a micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais que 
tenham realizado operações por maquininhas de cartão.Criado em agosto, o 
programa termina no fim deste ano e serve para socorrer os negócios dentro do 
cenário da pandemia.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-pagou-so-metade-do-
previsto-para-programa-de-emprestimo-microempresarios-24793492
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-13 22:54:19
Título: Como Beethoven ficou surdo (e ainda assim criou algumas das melhores 
obras da história da música)
Descrição: Em 16 de dezembro se completam 250 anos do nascimento do compositor, 
cuja história foi marcada pela perda de um sentido essencial para o usufruto de 
sua arte.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55297170
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-13 17:38:09
Título: Por que a demissão de pesquisadora negra do Google se transformou em 
escândalo global
Descrição: O silenciamento e a saída de Timnit Gebru geram novas dúvidas sobre o
compromisso das grandes empresas de tecnologia com seus propósitos éticos
Url :https://brasil.elpais.com/tecnologia/2020-12-13/por-que-a-demissao-de-
pesquisadora-negra-do-google-se-transformou-em-escandalo-global.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-13 00:00:00
Título: Sob pressão, Maia entra em semana decisiva para tentar emplacar sucessor
na Câmara
Descrição: Sob pressão crescente desde o dia 6, quando o STF (Supremo Tribunal 
Federal) barrou a tentativa de drible na Constituição que poderia permitir sua 
reeleição à Presidência da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) inicia uma 
semana decisiva para tentar emplacar um concorrente forte na disputa pelo 
comando da Casa.Leia mais (12/13/2020 - 23h15)
Url 
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m.br/poder/2020/12/sob-pressao-maia-entra-em-semana-decisiva-para-tentar-
emplacar-sucessor-na-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-13 00:00:00
Título: Em um mês no STF, Kassio ajuda Bolsonaro, vota a favor de Lula e se 
alinha à ala contra Lava Jato
Descrição: No primeiro mês como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), 
Kassio Nunes Marques ajudou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 
julgamentos importantes e foi voto decisivo contra a Lava Jato na Segunda Turma 
da corte.Leia mais (12/13/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/em-um-mes-no-stf-kassio-ajuda-bolsonaro-vota-a-favor-de-lula-
e-se-alinha-a-ala-contra-lava-jato.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-13 00:00:00
Título: ONG lança campanha para incentivar moradores da periferia a denunciar 
abusos da polícia
Descrição: A Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio lançou a campanha 
#falaquebrada, para incentivar moradores de bairros da periferia de São Paulo a 
denunciar abusos da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana 
ou Fundação Casa.Leia mais (12/13/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/ong-lanca-campanha-para-incentivar-moradores-da-
periferia-a-denunciar-abusos-da-policia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-13 00:00:00
Título: Dirigentes da CUT vão à Bolívia encontrar presidente Arce e convidar Evo
a vir a SP
Descrição: Uma comitiva com membros da CUT embarca para a Bolívia na próxima 
quarta (16), onde se reúne com o presidente Luis Arce.Leia mais (12/13/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/dirigentes-da-cut-vao-a-bolivia-encontrar-
presidente-arce-e-convidar-evo-a-vir-a-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-13 00:00:00
Título: Centrão acima de tudo, Flávio acima de todos
Descrição: O envolvimento de Bolsonaro na campanha de Arthur Lira (líder do 
Centrão e réu por corrupção) para a presidência da Câmara Federal é grande. Tão 
grande quanto o preço com que a sua eleição está sendo negociada. Para eleger o 
candidato que coleciona processos judiciais e denúncias que vão de violência 
doméstica à cobrança de propina, passando por operação de \rachadinha\, a 
máquina governista trabalha a todo vapor, oferecendo liberação bilionária de 
emendas parlamentares e generosa distribuição de cargos, com promessa de 
descartar alguns ministros para acomodar nomes do Centrão.Leia mais (12/13/2020 
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/catarina-rochamonte/2020/12/centrao-acima-de-tudo-flavio-acima-de-
todos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 06:00:15
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 14 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (14), na qual Colégio Eleitoral dos EUA se reúne para definir 
eleições presidenciais, ataque contra petroleiro abala infraestrutura 
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petrolífera da Arábia Saudita e Bolsonaro mantém 37% de aprovação, apesar da 
pandemia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121416611328-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-14-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 05:29:20
Título: Apesar das sanções dos EUA, Irã envia navio para carregar petróleo da 
Venezuela, afirma mídia
Descrição: De acordo com a mídia, o transponder do navio foi desligado quando 
chegou ao Porto de José Terminal, no norte da Venezuela, uma prática comumente 
usada por navios que tentam evitar a detecção.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121416610884-apesar-das-sancoes-
dos-eua-ira-envia-navio-para-carregar-petroleo-da-venezuela-afirma-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 05:24:14
Título: Portugal aparece à frente do Brasil em ranking de oportunidades para 
mulheres de 100 países, entenda
Descrição: O estudo internacional The Female Opportunity Index 2020/2021 
comparou as oportunidades dadas às mulheres em 100 países. Na pesquisa 
internacional, que levou em consideração diversos fatores, o Brasil ficou no 38º
lugar geral, atrás de Portugal, em 24º.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2020121416610204-portugal-aparece-a-
frente-do-brasil-em-ranking-de-oportunidades-para-mulheres-de-100-paises-
entenda/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 05:20:36
Título: Estas são as criptomoedas que cresceram mais que o bitcoin em 2020
Descrição: Apesar da volatilidade da economia mundial em 2020 devido à pandemia,
as criptomoedas passam por um período de forte crescimento.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020121416610743-estas-sao-as-
criptomoedas-que-cresceram-mais-que-o-bitcoin-em-2020/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 03:28:29
Título: Irã monitora movimentos dos EUA e ameaça com consequências caso o país 
viole 'linhas vermelhas'
Descrição: O general iraniano Qader Rahimzadeh declarou que as forças militares 
do país seguem monitorando as ações dos EUA na região, principalmente após o 
recente envio de bombardeiros B-52H para o sul do golfo Pérsico.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121416610534-ira-
monitora-movimentos-dos-eua-e-ameaca-com-consequencias-caso-o-pais-viole-linhas-
vermelhas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 01:32:22
Título: Explosão é registrada em navio próximo ao porto de Jidá na Arábia 
Saudita
Descrição: Uma explosão ocorreu hoje (13) em um navio na cidade portuária de 
Jidá, na Arábia Saudita, de acordo com o Centro de Operações de Comércio 
Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) e a companhia Dryad Global.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121416610389-explosao-
e-registrada-em-navio-proximo-ao-porto-de-jida-na-arabia-saudita/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 00:40:56
Título: Última cidade livre do coronavírus no Brasil notifica 2 casos de COVID-
19
Descrição: A cidade de Cedro do Abaeté, situada no interior de Minas Gerais, 
confirmou neste domingo (13) dois casos de COVID-19 e se transformou no último 
dos 5.570 municípios do país a diagnosticar a doença causada pelo novo 
coronavírus.
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121416610266-ultima-cidade-livre-do-
coronavirus-no-brasil-notifica-2-casos-de-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-13 21:52:22
Título: EUA confirmam ataque cibernético contra sistemas de agências 
governamentais
Descrição: O governo dos Estados Unidos confirmou neste domingo (13) que suas 
redes de computadores foram alvo de um ataque cibernético. Segundo a agência 
Reuters, pelo menos dois departamentos, entres eles o do Tesouro, foram 
atingidos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121316609959-eua-confirmam-ataque-
cibernetico-contra-sistemas-de-agencias-governamentais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-13 14:59:46
Título: Trump diz que vetará orçamento de defesa dos EUA por beneficiar a China
Descrição: Neste domingo (12), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
prometeu vetar o orçamento de defesa o país, revisado de US$ 740 bilhões (cerca 
de R$ 3,75 trilhões), apesar de o plano de gastos bipartidários ter sido 
aprovado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado no início desta semana.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121316609320-trump-diz-que-vetara-
orcamento-de-defesa-dos-eua-por-beneficiar-a-china/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-13 11:33:38
Título: Filho de Nicolás Maduro declara Rússia como 'baluarte' da medicina após 
ser vacinado com Sputnik V
Descrição: Nicolás Maduro Guerra, deputado eleito para a Assembleia Nacional, 
foi um dos primeiros cidadãos venezuelanos a ser vacinado contra a COVID-19, com
uma dose da vacina russa Sputnik V.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121316608917-filho-de-nicolas-
maduro-declara-russia-como-baluarte-da-medicina-apos-ser-vacinado-com-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-13 06:50:14
Título: Baixa produção no Brasil e temporais na Austrália elevam preço de 
minério de ferro na China
Descrição: A mineradora Vale, segunda maior produtora mundial de minério de 
ferro, reduziu suas previsões de extração para o próximo ano após uma queda na 
produção.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020121316607125-baixa-producao-no-
brasil-e-temporais-na-australia-elevam-preco-de-minerio-de-ferro-na-china/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-13 01:40:46
Título: Alexandre Frota pede 'desculpas' a Lula e diz que Justiça está 
'reparando erros'
Descrição: O deputado Alexandre Frota comentou nesta sábado (12) o arquivamento 
de uma ação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121316606246-alexandre-frota-pede-
desculpas-a-lula-e-diz-que-justica-esta-reparando-erros/
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