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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 21:06:26
Título: Carmem Lúcia dá 24h para Heleno e Ramagem explicarem relatórios sobre 
caso Queiroz
Descrição: Decisão foi tomada com base em ação direta de inconstitucionalidade 
apresentada ao STF pelos partidos Rede e PSB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/carmem-lucia-da-24h-para-heleno-
e-ramagem-explicarem-relatorios-sobre-caso-queiroz

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 21:12:25
Título: Ramagem, da Abin, é mais poderoso que ministros, diz colunista
Descrição: Ramagem é o cara que pode ajudar a resolver os problemas dos filhos 
do presidente, principalmente Flávio Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/ramagem-da-abin-e-mais-poderoso-
que-ministros-diz-colunista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 17:19:44
Título: Ministro do STF suspende medida que zerava impostos para importação de 
armas
Descrição: Isenção entraria em vigor em 1º de janeiro de 2021, Fachin atendeu a 
uma ação movida pelo PSB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/ministro-do-stf-suspende-medida-
que-zerava-impostos-para-importacao-de-armas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:17:58
Título: STJ manda prender duas desembargadoras por venda de decisões judiciais 
em ação sobre terras griladas na BA
Descrição: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, uma das desembargadoras que teve a 
prisão decretada, foi homenageada em 2018 por deputado do DEM em cerimônia que 
teve a presença do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/stj-manda-prender-duas-desembargadoras-
por-venda-de-decisoes-judiciais-em-acao-sobre-terras-griladas-na-ba/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-15 06:00:34
Título: New York Times: Plano de vacinação para Covid-19 do Brasil está 
mergulhado no caos e 'brincando com vidas'
Descrição: RIO — Enquanto os países apressavam seus preparativos para imunizar 
cidadãos contra a Covid-19, o Brasil, com seu programa de imunização de renome 
mundial e uma robusta capacidade de fabricação de produtos farmacêuticos, 
deveria estar em uma vantagem significativa.Mas brigas políticas internas, um 
planejamento a esmo e um movimento antivacinas nascente deixaram o país, que 
sofreu a segunda maior taxa de mortalidade da pandemia, sem um programa de 
vacinação claro. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/new-york-times-plano-de-
vacinacao-para-covid-19-do-brasil-esta-mergulhado-no-caos-brincando-com-vidas-
24797151

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 20:03:24
Título: Total de contaminados pela covid no Brasil chega a 6,9 milhões
Descrição: Em 24 horas foram confirmados mais de 25 mil novos pacientes, óbitos 
ultrapassam 181 mil

http://www.labdadosbrasil.com/
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/new-york-times-plano-de-vacinacao-para-covid-19-do-brasil-esta-mergulhado-no-caos-brincando-com-vidas-24797151
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/new-york-times-plano-de-vacinacao-para-covid-19-do-brasil-esta-mergulhado-no-caos-brincando-com-vidas-24797151
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/new-york-times-plano-de-vacinacao-para-covid-19-do-brasil-esta-mergulhado-no-caos-brincando-com-vidas-24797151
https://revistaforum.com.br/brasil/stj-manda-prender-duas-desembargadoras-por-venda-de-decisoes-judiciais-em-acao-sobre-terras-griladas-na-ba/
https://revistaforum.com.br/brasil/stj-manda-prender-duas-desembargadoras-por-venda-de-decisoes-judiciais-em-acao-sobre-terras-griladas-na-ba/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/ramagem-da-abin-e-mais-poderoso-que-ministros-diz-colunista/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/ramagem-da-abin-e-mais-poderoso-que-ministros-diz-colunista/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/ministro-do-stf-suspende-medida-que-zerava-impostos-para-importacao-de-armas
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/ministro-do-stf-suspende-medida-que-zerava-impostos-para-importacao-de-armas
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/carmem-lucia-da-24h-para-heleno-e-ramagem-explicarem-relatorios-sobre-caso-queiroz
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/carmem-lucia-da-24h-para-heleno-e-ramagem-explicarem-relatorios-sobre-caso-queiroz


Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/total-de-contaminados-pela-
covid-no-brasil-chega-a-6-9-milhoes

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 03:14:43
Título: Tribunal Penal Internacional de Haia examina genocídio de Jair Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma ação no Tribunal Penal 
Internacional de Haia. Ele havia sido denunciado por grupo de direitos humanos 
por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/tribunal-penal-internacional-de-
haia-examina-genocidio-de-jair-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 11:58:21
Título: Covid-19: STF dá 48 horas para ministro da Saúde informar datas de 
vacinação
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
intimou neste domingo (13) o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, a 
esclarecer em um prazo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-stf-da-48-horas-para-
ministro-da-saude-informar-datas-de-vacinacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 15:42:22
Título: Mourão mente sobre Coronavac e embasa sermão de pastor bolsonarista: 
“Nenhum país comprou”
Descrição: Vice-presidente ignora que ao menos outros três países, além da 
própria China, realizam testes com o medicamento e ao menos um, a Indonésia, já 
planeja começar a vacinar a população. Tese foi usada por pastor Davi Goes para 
propagar que vacina causa câncer e \até HIV\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mourao-mente-sobre-coronavac-e-
embasa-sermao-de-pastor-bolsonarista-nenhum-pais-comprou/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 05:00:27
Título: 'Cabo submarino entre Brasil e Portugal pavimenta caminho para 5G', diz 
COO da EllaLink à Sputnik
Descrição: A empresa europeia EllaLink concluiu, nesta segunda-feira (14), a 
ancoragem do cabo submarino de fibra ótica em Fortaleza que vai conectar a 
capital cearense a Sines, em Portugal. Em entrevista à Sputnik Brasil, Diego 
Matas, diretor da EllaLink, promete que a tecnologia será um divisor de águas.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020121516616819-cabo-
submarino-entre-brasil-e-portugal-pavimenta-caminho-para-5g-diz-coo-da-ellalink-
a-sputnik/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 21:07:42
Título: Lava Jato tem derrota confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
Descrição: A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão que 
exclui a delação do ex-ministro Antonio Palocci da ação em que o ex-presidente 
Lula 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lava-jato-tem-derrota-confirmada-
pelo-supremo-tribunal-federal/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 12:14:53
Título: Trabalho intermitente paga abaixo do mínimo. E 22% dos contratos não 
pagam nada
Descrição: Apresentado como um dos modelos da “modernização” trabalhista, modo 
de os defensores se referirem à reforma de 2017, o contrato intermitente abre 
poucas vagas e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/trabalho-intermitente-paga-abaixo-
do-minimo-e-22-dos-contratos-nao-pagam-nada/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:34:37
Título: 80% dos jovens de até 24 anos exercem trabalho precarizado
Descrição: Em relação à renda, em todas as faixas etárias da juventude 
trabalhadora, a perda é maior que a da média nacional, que foi de -20,09%.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/80-dos-jovens-de-ate-24-
anos-exercem-trabalho-precarizado/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 11:26:05
Título: Presidenta Dilma faz 73 anos e redes sociais pedem ‘Volta Dilma’
Descrição: A sociedade brasileira tem uma memória doce em relação à presidenta 
Dilma Rousseff e os governos do PT. Nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/presidenta-dilma-faz-73-anos-e-
redes-sociais-pedem-volta-dilma/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 23:20:49
Título: Joe Biden é confirmado presidente dos Estados Unidos pelo Colégio 
Eleitoral
Descrição: Biden superou 270 votos no Colégio Eleitoral, afirmando sua vitória 
presidencial na eleição de 3 de novembro passado. Joseph R. Biden Jr. foi 
confirmado como 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/joe-biden-e-confirmado-presidente-
dos-estados-unidos-pelo-colegio-eleitoral/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 01:18:20
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-14 21:12:19
Título: 'Pra pobre e favelado não existe Justiça': o drama dos pais de crianças 
assassinadas no Rio
Descrição: Sem punição, mortes se repetem, dizem estudiosos da violência — no 
caso mais recente, as primas Rebbeca e Emily perderam a vida na porta de casa, 
atingidas por um tiro de fuzil
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55307898

Fonte: Xinhua
Título: Mais oportunidades para cooperação verde conforme China e Europa lideram
luta contra mudanças climáticas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590869.htm
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 09:36:44
Título: Secretaria ligada a Damares dá aval a projeto de Flávio Bolsonaro de 
reduzir maioridade penal
Descrição: Secretaria de Juventude diz que a prisão de adolescentes acarreta em 
uma maior \sensação de segurança\ e que reeducação é uma política que fracassou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secretaria-ligada-a-damares-da-aval-a-
projeto-de-flavio-bolsonaro-de-reduzir-maioridade-penal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 17:44:43
Título: Afastado na pandemia por estar em grupo de risco, Carlos Nascimento é 
demitido do SBT
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Descrição: O jornalista tem 65 anos e passou por um tratamento de câncer em 
2014, quando foi divulgada a última renovação de seu contrato
Url :https://revistaforum.com.br/midia/afastado-na-pandemia-por-estar-em-grupo-
de-risco-carlos-nascimento-e-demitido-do-sbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 09:36:05
Título: Arrependido, Fagner diz que Bolsonaro é ridículo: “Parece que está em 
surto”
Descrição: \Para quem coloca “votou em Bolsonaro” no meu Instagram, quero dizer:
votei para que tocasse o Brasil, não para falar besteira\, disse o cantor 
cearense Raimundo Fagner
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/arrependido-fagner-diz-que-bolsonaro-e-
ridiculo-parece-que-esta-em-surto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 21:23:54
Título: Com maioria chavista, confira como ficou a Assembleia Nacional da 
Venezuela
Descrição: Com mais de 90% do parlamento, o Psuv se consolida como força 
política hegemônica na Venezuela
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/com-maioria-chavista-confira-
como-ficou-a-assembleia-nacional-da-venezuela

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 11:46:13
Título: Governo venezuelano denuncia tentativa de explosão da segunda maior 
refinaria do país
Descrição: Ministro de Petróleo Tareck El Aisami acusou Colômbia e EUA de 
financiar ataque à refinaria El Palito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/governo-venezuelano-denuncia-
tentativa-de-explosao-da-segunda-maior-refinaria-do-pais

Fonte: Xinhua Título: Panamá suspende voos de companhias aéreas venezuelanas 
Descricao: ....                                                             
Url :   http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590848.htm  

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 17:09:14
Título: EUA selam acordo de Israel e Marrocos e PROSUL ignora violações na 
Colômbia, por Ana Prestes
Descrição: Notas Internacionais: Boas relações entre Estado Judeu e nação do 
Magreb implicam em reconhecimento dos EUA à ocupação do Saara Ocidental. Já na 
cúpula do PROSUL, Sebastián Piñera passou a presidência do órgão para o 
colombiano Ivan Duque com um discurso de “políticas de paz”. Parece que os 
líderes do bloco de direita não sabem o que vem ocorrendo por lá.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/eua-selam-acordo-de-israel-e-marrocos-e-
prosul-ignora-violacoes-na-colombia-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 17:03:20
Título: Após sair do anonimato, Sleeping Giants Brasil lança site e manifesto 
contra fake news e discurso de ódio
Descrição: Casal fundador diz que movimento já convenceu quase 700 empresas a 
desmonetizarem propagadores de mentiras no país, num total de R$ 1,5 milhão, e 
pedem participação do público
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-sair-do-anonimato-sleeping-
giants-brasil-lanca-site-e-manifesto-contra-fake-news-e-discurso-de-odio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 19:28:51
Título:  Anvisa prevê prazo de 10 dias para avaliação de vacina contra covid-19
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Descrição: “Pressão popular e dos gestores está funcionando, mas está tudo muito
demorado”, afirma deputada federal Jandira Feghali
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/anvisa-preve-prazo-de-10-dias-
para-avaliacao-de-vacina-contra-covid-19

Fonte: Xinhua                                                                   
Título: Mais de 70 países têm língua chinesa em seus currículos, diz oficial    
Descricao: ....                                                             
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590784.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 16:58:08
Título: A saga da eleição que não acabou em Pesqueira (PE): o cacique Xukuru, a 
santa e o TSE
Descrição: Cacique Marquinhos, prefeito eleito de Pesqueira (PE), tenta reverter
a impugnação de sua candidatura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/lampiao-a-santa-o-xukuru-e-a-
eleicao-que-nao-acabou
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 16:19:01
Título: Ministro aplaude decisão que pode eximir dono da Riachuelo de pagar 
costureiros no RN
Descrição: Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, entende que a decisão 
do TRT traz “segurança jurídica” ao setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/ministro-aplaude-decisao-que-
pode-eximir-dono-da-riachuelo-de-pagar-costureiros-no-rn
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 15:43:52
Título: PMs acusados de matar jovens em Belford Roxo têm prisão preventiva 
decretada no RJ
Descrição: Na decisão, o juiz Rafael de Almeida Rezende disse que há “fortes 
indícios” de que os suspeitos cometeram o crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/pms-acusados-de-matar-jovens-em-
belford-roxo-tem-prisao-preventiva-decretada-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 11:25:41
Título: Programa Transcidadania abre inscrições nesta segunda (14)
Descrição: Para realizar a inscrição é necessário comparecer a um dos Centros de
Cidadania LGBTI da cidade até 17 de dezembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/programa-transcidadania-abre-
inscricoes-nesta-segunda-14
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-14 07:48:05
Título: Negar gastos com políticas sociais em meio à pandemia é \terrorismo 
fiscal\ 
Descrição: Livro analisa como a austeridade piora a resposta do Brasil à covid-
19 e traz propostas para o pós emergência sanitária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/negar-gastos-com-politicas-
sociais-em-meio-a-pandemia-e-terrorismo-fiscal
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 03:14:43
Título: Tribunal Penal Internacional de Haia examina genocídio de Jair Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma ação no Tribunal Penal 
Internacional de Haia. Ele havia sido denunciado por grupo de direitos humanos 
por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/tribunal-penal-internacional-de-
haia-examina-genocidio-de-jair-bolsonaro/
 

http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590784.htm
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/tribunal-penal-internacional-de-haia-examina-genocidio-de-jair-bolsonaro/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/tribunal-penal-internacional-de-haia-examina-genocidio-de-jair-bolsonaro/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/negar-gastos-com-politicas-sociais-em-meio-a-pandemia-e-terrorismo-fiscal
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/negar-gastos-com-politicas-sociais-em-meio-a-pandemia-e-terrorismo-fiscal
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/programa-transcidadania-abre-inscricoes-nesta-segunda-14
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/programa-transcidadania-abre-inscricoes-nesta-segunda-14
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/pms-acusados-de-matar-jovens-em-belford-roxo-tem-prisao-preventiva-decretada-no-rj
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/pms-acusados-de-matar-jovens-em-belford-roxo-tem-prisao-preventiva-decretada-no-rj
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/ministro-aplaude-decisao-que-pode-eximir-dono-da-riachuelo-de-pagar-costureiros-no-rn
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/ministro-aplaude-decisao-que-pode-eximir-dono-da-riachuelo-de-pagar-costureiros-no-rn
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/lampiao-a-santa-o-xukuru-e-a-eleicao-que-nao-acabou
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/lampiao-a-santa-o-xukuru-e-a-eleicao-que-nao-acabou
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/anvisa-preve-prazo-de-10-dias-para-avaliacao-de-vacina-contra-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/14/anvisa-preve-prazo-de-10-dias-para-avaliacao-de-vacina-contra-covid-19


Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 22:07:57
Título: Bolsonaro costeia alambrado de Biden ao cogitar Temer no Ministério das 
Relações Exteriores
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro percebeu que a vaca de Donald Trump foi 
para o brejo, ou seja, a reeleição do presidente americano, por isso o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-costeia-alambrado-de-
biden-ao-cogitar-temer-no-ministerio-das-relacoes-exteriores/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 18:58:06
Título: OAB adota cota racial de 30% com aplicação a partir de 2021
Descrição: Ordem também aprovou 50% de vagas para mulheres já nas próximas 
eleições O Conselho Federal da OAB aprovou, nesta segunda-feira (14), a 
aplicação imediata de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/oab-adota-cota-racial-de-30-com-
aplicacao-a-partir-de-2021/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 17:59:09
Título: Enfermeira é 1ª a ser vacinada contra covid-19 nos EUA enquanto no 
Brasil ainda é incerta a data de vacinação
Descrição: No Brasil, a data do início da vacinação contra a covide-19 ainda 
incerta, mas nos Estados Unidos o processo de imunização teve início hoje. Uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/enfermeira-e-1a-a-ser-vacinada-
contra-covid-19-nos-eua-enquanto-no-brasil-ainda-e-incerta-a-data-de-vacinacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 14:47:38
Título: É a economia, estúpido!
Descrição: Após a divulgação da pesquisa Datafolha com a aprovação recorde do 
presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (13), não se cansam de me perguntar 
“como” o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/e-a-economia-estupido/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 14:42:50
Título: Eficácia da vacina russa Sputnik V contra casos graves de coronavírus é 
de 100%
Descrição: A eficácia da vacina russa Sputnik V contra casos graves de 
coronavírus é de 100%, declararam nesta segunda-feira (14) os desenvolvedores do
medicamento. Eficácia da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/eficacia-da-vacina-russa-sputnik-v-
contra-casos-graves-de-coronavirus-e-de-100/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 14:22:27
Título: Covid-19: Mourão diz que não é possível apresentar data para o início da
vacinação
Descrição: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), 
afirmou nesta segunda-feira (14) que o Ministério da Saúde não tem condições de 
apresentar nos próximos dias 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-mourao-diz-que-nao-e-
possivel-apresentar-data-para-o-inicio-da-vacinacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 13:54:30
Título: Bolsonaro diante da tempestade perfeita
Descrição: Jorge Gregory* Passadas as eleições municipais, frias em certa 
medida, em decorrência da pandemia, o clima político promete esquentar para 
Bolsonaro neste final de ano 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-diante-da-tempestade-
perfeita/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 13:32:00
Título: “O PT envelheceu e não conseguiu superar o antipetismo”, diz Gilberto 
Carvalho
Descrição: “O PT envelheceu.” A constatação paira sobre os integrantes do 
partido depois de uma eleição na qual a legenda saiu sem prefeitura de capitais 
e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-pt-envelheceu-e-nao-conseguiu-
superar-o-antipetismo-diz-gilberto-carvalho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 13:17:44
Título: Eleição na Câmara: momento político exige nitidez e autonomia da 
esquerda
Descrição: Por Milton Alves* O debate sobre a futura eleição para a mesa 
diretora da Câmara dos Deputados é revelador dos atuais impasses da esquerda – 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/eleicao-na-camara-momento-politico-
exige-nitidez-e-autonomia-da-esquerda/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 12:51:50
Título: Google caiu antes que Bolsonaro
Descrição: Os serviços do gigante Google caiu nesta segunda-feira, dia 14, o que
já foi suficiente para os brasileiros gozarem da empresa de tecnologia americana
e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/google-caiu-antes-que-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-14 12:37:35
Título: Eleições 2020: Prazo para prestação de contas de candidatos eleitos 
termina amanhã
Descrição: Até as 23h59 desta terça-feira (15) candidatos aos cargos de 
prefeito, de vice-prefeito e de vereador que disputaram as Eleições Municipais 
de 2020 e seus 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/eleicoes-2020-prazo-para-prestacao-
de-contas-de-candidatos-eleitos-termina-amanha/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 09:49:06
Título: Como desmascarar mitos da vacina contra o Covid-19
Descrição: Embora algumas pessoas que recebem a vacina possam desenvolver 
sintomas à medida que seu sistema imunológico responde, lembre-se de que isso é 
comum ao receber qualquer vacina e não é considerado grave ou potencialmente 
fatal.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/como-desmascarar-mitos-da-vacina-
contra-o-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 09:40:26
Título: Varejistas e grupos de alimentos começam a boicotar a soja brasileira
Descrição: Nos últimos anos, varejistas, grupos de alimentos e investidores 
negociaram com comerciantes e organizações agrícolas, pois eles próprios 
sofreram pressão para eliminar o desmatamento de suas cadeias de abastecimento. 
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/varejistas-e-grupos-de-alimentos-comecam-
a-boicotar-a-soja-brasileira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 09:31:41
Título: As dúvidas sobre a nova variante do Covid 19
Descrição: Em algumas áreas, o tempo de duplicação do virus se dava a cada 7 
dias, aumentando em todas as faixas etárias, inclusive nos maiores de 60 anos.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/as-duvidas-sobre-a-nova-variante-do-
covid-19/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 09:05:02
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Nova cepa de Covid-19 pode ser causa de aumento nos casos, 
Hancock diz aos MPs 10K The Guardianpor Simon Murphy Covid-19: o Conselho 
Científico defende autocontenção antes das férias 300+ Le Figaro  Actualité en 
direct et inf Covid-19 no Reino Unido: Londres entra em nível de alerta muito 
alto, uma mudança preocupa 500+ A la une [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-138/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 09:00:16
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Enquanto os americanos morrem aos milhares, os camaradas de 
Trump entram na fila para tratamentos e vacinas contra o coronavírus 2K 
Washington Post: Breaking News Para Londres, Regras mais rígidas do Coronavirus.
Para Boris Johnson, Mais Pressão. 60 NYT&gt, Página inicial do  O transporte de 
vacinas depende de uma rede restrita de operadores de caminhões refrigerados 
WSJ.com: [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-210/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 01:39:21
Título: GGN Covid EUA: um retrato da tragédia americana
Descrição: Curva de novos casos Curva de novos óbitos Curvas de curto prazo Mapa
de casos por Estado Mapa de óbitos por Estado Aumentos de casos em 7 dias Os 
maiores índices de mortalidade Maiores aumentos de casos em 7 dias Curvas de 
casos das maiores altas Publicado por Google Drive–Denunciar abuso Você pode 
fazer o Jornal [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-eua-um-retrato-da-tragedia-
americana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 23:01:51
Título: TV GGN 20hs: a luta do Supremo para recuperar a legitimidade
Descrição: Os comentários de Luis Nassif nesta segunda, dia 14 de dezembro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-a-luta-do-supremo-para-
recuperar-a-legitimidade/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 22:58:02
Título: GGN Covid Brasil: Mais de 25 mil casos em 24 horas
Descrição: Dez estados continuam em alto crescimento de casos e mortes.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-mais-de-25-mil-casos-
em-24-horas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 21:56:17
Título: Por que é preciso corrigir a regulamentação do Fundeb, por Gregório 
Grisa
Descrição: Os elementos jurídicos, alocativos, políticos e o impacto no 
Orçamento para corrigir regulamentação do Fundeb na Câmara dos Deputados
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/por-que-e-preciso-corrigir-a-
regulamentacao-do-fundeb-por-gregorio-grisa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 21:50:31
Título: Comunidades científica e universitária se pronunciam contra desmonte da 
Saúde Mental
Descrição: Os signatários do manifesto lembram que a ABP é somente uma instância
entre as tantas envolvidas no tema, não lhe cabendo a função de ‘ditar 
diretrizes’ em um campo que é maior do que sua própria atuação.
Url :https://jornalggn.com.br/saude-mental/comunidades-cientifica-e-
universitaria-se-pronunciam-contra-desmonte-da-saude-mental/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 21:43:04
Título: A legitimação penosa do Supremo Tribunal Federal, por Luis Nassif
Descrição: Os “garantistas” - a fonte tem alguma resistência em usar o termo, 
pois acha que o grupo deve ser caracterizado como “constitucionalista” - 
ganharam o reforço de Nunes Marques, levando os punitivistas a manobras para 
impedir o avanço das garantias individuais.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-legitimacao-penosa-do-supremo-tribunal-
federal-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 21:38:40
Título: O choque político de Temer no Itamaraty de Bolsonaro, por Hussein Kalout
Descrição: \A amorfa política externa do país\ do segundo ano de governo 
Bolsonaro conseguiu ser \muito pior do que a diplomacia\ do ano passado, 
analisou o cientista político
Url :https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/o-choque-politico-de-temer-no-
itamaraty-de-bolsonaro-por-hussein-kalout/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 20:12:40
Título: Governo anuncia sequência de privatizações e concessões para 2021
Descrição: Governo vai entregar para o setor privado mais de 50 empresas 
públicas no ano que vem, além de privatizar os Correios e a Eletrobras
Url :https://jornalggn.com.br/privatizacao/governo-anuncia-sequencia-de-
privatizacoes-e-concessoes-para-2021/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-14 18:02:07
Título: O tombamento do Ginásio do Ibirapuera: a cidade como negócio e o 
patrimônio como farsa
Descrição: A mudança no Conselho o transformou em espaço de referendo das 
decisões do Poder Executivo
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-tombamento-do-ginasio-do-ibirapuera-a-
cidade-como-negocio-e-o-patrimonio-como-farsa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 02:35:26
Título: Bolsonaro quer impor documento a vacinados, isentando Estado de 
responsabilidade por efeitos colaterais
Descrição: Presidente deve lançar medida provisória nesta terça, sobre seu plano
de vacinação, que desembolsaria cerca de 20 bilhões de reais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-quer-impor-documento-a-
vacinados-isentando-estado-de-responsabilidade-por-efeitos-colaterais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 01:08:14
Título: Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre de Covid-19
Descrição: O músico estava internado em Unidade de Terapia Intensiva no Rio de 
Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/paulinho-vocalista-do-roupa-nova-morre-
de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 01:01:04
Título: Bolívia reabre embaixadas fechadas durante a ditadura
Descrição: Governo de Jeanine Áñez, imposto pelas Forças Armadas após golpe 
contra Evo Morales, havia fechado sedes diplomáticas na Venezuela, Argentina, 
Cuba, México, Nicarágua e Irã, agora reabertas por Luis Arce
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolivia-reabre-embaixadas-fechadas-
durante-a-ditadura/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-15 00:53:27
Título: Governadores tentam articular vacinação de 70% da população até abril
Descrição: Sob liderança de Welington Dias (PT), do Piauí, o Fórum de 
Governadores busca apoio do Ministério da Saúde para uma união de esforços na 
produção de imunizantes
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governadores-tentam-articular-
vacinacao-de-70-da-populacao-ate-abril/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 23:25:40
Título: Premiê africano é o primeiro chefe de governo em exercício a falecer por
covid
Descrição: Ambrose Dlamini, primeiro-ministro de Eswatini (antiga Suazilândia) 
faleceu neste domingo, quatro semanas após ser diagnosticado com o coronavírus 
SARS-CoV-2
Url :https://revistaforum.com.br/global/premie-africano-e-o-primeiro-chefe-de-
governo-em-exercicio-a-falecer-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 23:00:55
Título: América Latina na corrida pela vacina contra o coronavírus, Argentina 
avança com aborto legal
Descrição: 2020 vai chegando ao fim, mas a pandemia do novo coronavírus segue 
fazendo vítimas na América Latina e no mundo. Por isso, planos de vacinação em 
massa são aguardados para 2021. Com o apoio de uma equipe de jornalistas e a 
participação do médico sanitarista Heider Pinto, esta edição do Fórum América 
Latina pretende fazer [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/america-latina-na-corrida-pela-vacina-
contra-o-coronavirus-argentina-avanca-com-aborto-legal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 22:14:19
Título: Kajuru é condenado à prisão por chamar Boris Casoy de pedófilo
Descrição: Senador deve cumprir sentença de 1 ano e 2 meses em regime aberto e 
ainda pagar multa a jornalista por ofensa dita quando trabalhava como 
apresentador
Url :https://revistaforum.com.br/midia/kajuru-e-condenado-a-prisao-por-chamar-
boris-casoy-de-pedofilo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 21:59:29
Título: “Difícil entender”: Eduardo Bolsonaro critica Fachin por derrubar 
isenção nos armamentos
Descrição: O deputado federal reclamou da liminar concedida pelo ministro do STF
contra a alíquota zero para revolveres e pistolas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dificil-entender-eduardo-bolsonaro-
critica-fachin-por-derrubar-isencao-nos-armamentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 21:21:03
Título: Justiça do PR condena cliente que atacou caixa de supermercado com 
ofensas racistas
Descrição: Ao não conseguir trocar uma nota de R$ 2 por duas moedas de R$ 1, 
homem disse: “Tomara que essa negrinha morra, gente assim a gente trata com 
banana”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-do-pr-condena-cliente-que-
atacou-caixa-de-supermercado-com-ofensas-racistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 21:14:33
Título: Almoço de Bolsonaro e Temer é cancelado por conta do aumento de casos de
Covid em São Paulo
Descrição: O encontro seria realizado no Monte Líbano e teria mais 400 
convidados
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/almoco-bolsonaro-e-temer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 21:00:49
Título: Presidenta do PT: “há crimes de sobra no governo” que justificam 
abertura de processo
Descrição: Gleisi Hoffmann também fala da sucessão nas presidências da Câmara e 
do Senado. Petistas cobram apoio a candidato de oposição a Bolsonaro. Com Cynara
Menezes, Ivana Bentes e Laura Capriglione
Url :https://revistaforum.com.br/videos/presidenta-do-pt-ha-crimes-de-sobra-no-
governo-que-justificam-abertura-de-processo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 19:01:15
Título: Medida estratégica, diz Doria sobre adiamento de entrega de estudos da 
CoronaVac à Anvisa
Descrição: Documento seria entregue nesta terça, mas foi postergado para dia 23,
mesma data em que será protocolado na agência reguladora chinesa, se for 
aprovado lá, órgão brasileiro tem 72 horas para emitir parecer
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/medida-estrategica-diz-doria-sobre-
adiamento-de-entrega-de-estudos-da-coronavac-a-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 18:46:11
Título: Polícia investiga influenciadora por vídeo com intolerância religiosa
Descrição: “O crime de intolerância religiosa está previsto na lei que define os
crimes de racismo. Neste caso, houve a prática de discriminação com a 
religiosidade”, disse a delegada que investiga Sheilla Raquel
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/policia-investiga-influenciadora-
por-video-com-intolerancia-religiosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 18:36:29
Título: A noite em que a Educação Pública foi traída pela base do governo 
Bolsonaro, por Professora Rosa Neide
Descrição: A oposição e os que defendem fortalecimento da educação pública 
caíram na emboscada e viram-se duramente traídos. À luz do dia, a confiança “na 
palavra” revelou-se a grande vítima da noite.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-noite-em-que-a-educacao-publica-foi-
traida-pela-base-do-governo-bolsonaro-por-professora-rosa-neide/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 18:20:26
Título: Estado da atriz Nicete Bruno, internada com Covid-19, piora. Beth 
Goulart pede orações
Descrição: “Que ela receba onde está essa energia pra superar as dificuldades. 
Às 18 horas, oração pra Nicete”, encerrou a filha da atriz
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/estado-da-atriz-nicete-bruno-internada-
com-covid-19-piora-beth-goulart-pede-oracoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 18:09:59
Título: Fundação de pesquisas de SP denuncia proposta de corte de verba
Descrição: Fapesp enviou carta a deputados estaduais pedindo que não aprovem 
projeto que pode tirar até R$ 455 milhões do orçamento da entidade, responsável 
por financiar a pesquisa científica no estado, comunidade científica organiza 
protesto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fundacao-de-pesquisas-de-sp-denuncia-
proposta-de-corte-de-verba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 17:48:14
Título: OAB adota cotas raciais de 30% e paridade de gênero
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Descrição: O Conselho Federal da entidade aprovou as mudanças nesta segunda-
feira, elas já valem para as eleições internas de 2021
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/oab-adota-cotas-raciais-de-30-e-
paridade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 17:34:54
Título: Desaprovação de Bolsonaro vai a 48%, segundo pesquisa Quaest
Descrição: Apenas 24% aprovam a atual administração e 26% a consideram regular
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desaprovacao-de-bolsonaro-vai-a-48-
segundo-pesquisa-quaest/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 16:40:54
Título: Concessionário que construir shopping e outros equipamentos no 
Ibirapuera terá isenção de IPTU
Descrição: Um relatório econômico-financeiro preliminar da Secretaria de Esporte
prevê que, sem pagar IPTU, o futuro concessionário lucre mais de R$ 2 bilhões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/concessionario-que-construir-shopping-
e-outros-equipamentos-no-ibirapuera-tera-isencao-de-iptu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 16:11:13
Título: Rodrigo Maia diz não pautar impeachment de Bolsonaro, pois tiraria foco 
da pandemia: “não sou omisso”
Descrição: “Não há condições para se avaliar esse tema, o que não quer dizer que
eu avaliaria nem positivamente nem negativamente”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-diz-nao-pautar-
impeachment-de-bolsonaro-pois-tiraria-foco-da-pandemia-nao-sou-omisso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 15:40:14
Título: Atrizes acusam famoso preparador de elenco de assédio: “Parece 
inofensivo, mas não é”
Descrição: Famosas da Globo se solidarizaram com as vítimas. \Me arrepia ouvir 
esses relatos\, escreveu Marina Ruy Barbosa
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/atrizes-acusam-famoso-preparador-de-
elenco-de-assedio-parece-inofensivo-mas-nao-e/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 15:17:45
Título: Para resistir à imposição de uma realidade bolsonarista, por Raphael 
Fagundes
Descrição: Bolsonaro luta incansavelmente para impor o seu modelo de 
interpretação do mundo social. Busca institucionalizar um simbolismo e um ritual
que sejam capazes de fazer isto.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/para-resistir-a-imposicao-de-uma-
realidade-bolsonarista-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 15:07:21
Título: Primeira pessoa vacinada contra Coronavírus nos EUA é uma enfermeira de 
Nova Iorque
Descrição: A aplicação da primeira dose da vacina desenvolvida pela Pfizer e 
BioNTech foi transmitida ao vivo nesta segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/global/primeira-pessoa-vacinada-contra-
coronavirus-nos-eua-e-uma-enfermeira-de-nova-iorque/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:56:25
Título: OAB pede ao STF que libere vacina com base em aprovação de entidades 
sanitárias internacionais
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Descrição: Em liminar, OAB diz que governo Bolsonaro usa a Anvisa, que não 
aprovou nenhuma vacina até o momento, para postergar a apresentação de um \plano
detalhado e factível\ para imunização da população
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/oab-pede-ao-stf-que-libere-vacina-
com-base-em-aprovacao-de-entidades-sanitarias-internacionais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:54:10
Título: Eficácia da vacina Sputnik V é de 91,4%, diz laboratório russo
Descrição: Nenhum evento adverso inesperado foi identificado como parte da 
pesquisa, o custo de uma dose é inferior a US$ 10
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eficacia-da-vacina-sputnik-v-e-de-914-
diz-laboratorio-russo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:50:28
Título: Há 24 anos, Gilberto Gil lançava pela primeira vez na história uma 
canção brasileira pela internet
Descrição: O lançamento do samba “Pela Internet” foi considerado uma façanha na 
época, que envolveu a IBM, Embratel, O Globo, Gil e sua Banda
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/ha-24-anos-gilberto-gil-lancava-pela-
primeira-vez-na-historia-uma-cancao-brasileira-pela-internet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:43:43
Título: Butantan atrasou envio de dados da CoronaVac após registrar aumento de 
casos entre voluntários
Descrição: Por conta das novas infecções, instituto decidiu submeter à Anvisa os
dados da análise final do estudo, com informações de mais voluntários
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/butantan-atrasou-envio-de-dados-da-
coronavac-apos-registrar-aumento-de-casos-entre-voluntarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:32:05
Título: Autonomia do Banco Central – um quarto poder?, por Paulo Nogueira
Descrição: Em linhas gerais, o projeto segue a cartilha tradicional. A questão 
da autonomia ou independência do Banco Central (BC) é vasta, cheia de sutilezas 
e armadilhas.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/autonomia-do-banco-central-um-quarto-
poder-por-paulo-nogueira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 14:17:58
Título: STJ manda prender duas desembargadoras por venda de decisões judiciais 
em ação sobre terras griladas na BA
Descrição: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, uma das desembargadoras que teve a 
prisão decretada, foi homenageada em 2018 por deputado do DEM em cerimônia que 
teve a presença do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/stj-manda-prender-duas-desembargadoras-
por-venda-de-decisoes-judiciais-em-acao-sobre-terras-griladas-na-ba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 13:27:14
Título: Em dobradinha com Renan Calheiros, Maia defende que Congresso não entre 
em recesso
Descrição: Renan Calheiros faz um \apelo\ a Maia e a Davi Alcolumbre (DEM-AM), 
presidente do Senado, para continuar os trabalhos para \resolver o Fundeb, o 
auxílio emergencial, o Orçamento e o déficit fiscal de quase 1 trilhão\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-dobradinha-com-renan-calheiros-
maia-defende-que-congresso-nao-entre-em-recesso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 13:14:11
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Título: Ciro Gomes: “Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade. O que falta 
para o impeachment?”
Descrição: O ex-candidato convoca seus seguidores para mobilização para derrubar
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-bolsonaro-cometeu-crimes-
de-responsabilidade-o-que-falta-para-o-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 12:54:16
Título: Redes bolsonaristas divulgam vídeo de ACM Neto e convidados sem máscaras
em festa de seu casamento
Descrição: Internautas lembraram post do próprio prefeito, publicado na última 
sexta-feira, pedindo para que todos usem máscaras, evitem aglomerações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/redes-bolsonaristas-divulgam-video-de-
acm-neto-e-convidados-sem-mascaras-em-festa-de-seu-casamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-14 10:43:48
Título: Pastor Valdemiro Santiago teria comprado jato de US$ 59,3 milhões, diz 
jornalista
Descrição: Pastor bolsonarista estaria entre compradores da aeronave, que tem 
autonomia para voar de São Paulo a Moscou sem escalas. Veja vídeo do interior do
avião
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pastor-valdemiro-santiago-teria-
comprado-jato-de-us-593-milhoes-diz-jornalista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-15 05:03:28
Título: Por outra democracia: esta não protege a maioria da população brasileira
Descrição: É preciso encarar: esta democracia não é possível em um país cuja 
concentração de renda só perde para a do riquíssimo Catar.The post Por outra 
democracia: esta não protege a maioria da população brasileira appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/15/por-outra-democracia-esta-nao-protege-
maioria-populacao-brasileira/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-15 03:00:00
Título: O equilíbrio do ambiente marinho pode contribuir para mitigar os 
impactos das mudanças climáticas. Entrevista especial com Rodrigo Tardin
Descrição: A emergência climática exige \mudanças radicais\ no estilo de vida da
sociedade mundial e a intensificação de prátic [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605529-o-equilibrio-do-ambiente-marinho-pode-
contribuir-para-mitigar-os-impactos-das-mudancas-climaticas-entrevista-especial-
com-rodrigo-tardin
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-15 04:30:58
Título: Jovem morto após abordagem de PMs na Baixada foi executado com tiro no 
rosto
Descrição: RIO — Uma análise preliminar feita pela Polícia Civil no local do 
crime constatou que um dos jovens mortos após uma abordagem policial em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense, foi encontrado com duas perfurações na cabeça, mas 
que aparentam ser entrada e saída do mesmo disparo de arma de fogo.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/jovem-morto-apos-abordagem-de-pms-na-baixada-
foi-executado-com-tiro-no-rosto-24797532
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-15 06:00:34
Título: New York Times: Plano de vacinação para Covid-19 do Brasil está 
mergulhado no caos e 'brincando com vidas'
Descrição: RIO — Enquanto os países apressavam seus preparativos para imunizar 
cidadãos contra a Covid-19, o Brasil, com seu programa de imunização de renome 
mundial e uma robusta capacidade de fabricação de produtos farmacêuticos, 

https://oglobo.globo.com/rio/jovem-morto-apos-abordagem-de-pms-na-baixada-foi-executado-com-tiro-no-rosto-24797532
https://oglobo.globo.com/rio/jovem-morto-apos-abordagem-de-pms-na-baixada-foi-executado-com-tiro-no-rosto-24797532
http://www.ihu.unisinos.br/605529-o-equilibrio-do-ambiente-marinho-pode-contribuir-para-mitigar-os-impactos-das-mudancas-climaticas-entrevista-especial-com-rodrigo-tardin
http://www.ihu.unisinos.br/605529-o-equilibrio-do-ambiente-marinho-pode-contribuir-para-mitigar-os-impactos-das-mudancas-climaticas-entrevista-especial-com-rodrigo-tardin
http://www.ihu.unisinos.br/605529-o-equilibrio-do-ambiente-marinho-pode-contribuir-para-mitigar-os-impactos-das-mudancas-climaticas-entrevista-especial-com-rodrigo-tardin
https://theintercept.com/2020/12/15/por-outra-democracia-esta-nao-protege-maioria-populacao-brasileira/
https://theintercept.com/2020/12/15/por-outra-democracia-esta-nao-protege-maioria-populacao-brasileira/
https://revistaforum.com.br/politica/pastor-valdemiro-santiago-teria-comprado-jato-de-us-593-milhoes-diz-jornalista/
https://revistaforum.com.br/politica/pastor-valdemiro-santiago-teria-comprado-jato-de-us-593-milhoes-diz-jornalista/
https://revistaforum.com.br/politica/redes-bolsonaristas-divulgam-video-de-acm-neto-e-convidados-sem-mascaras-em-festa-de-seu-casamento/
https://revistaforum.com.br/politica/redes-bolsonaristas-divulgam-video-de-acm-neto-e-convidados-sem-mascaras-em-festa-de-seu-casamento/
https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-bolsonaro-cometeu-crimes-de-responsabilidade-o-que-falta-para-o-impeachment/
https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-bolsonaro-cometeu-crimes-de-responsabilidade-o-que-falta-para-o-impeachment/


deveria estar em uma vantagem significativa.Mas brigas políticas internas, um 
planejamento a esmo e um movimento antivacinas nascente deixaram o país, que 
sofreu a segunda maior taxa de mortalidade da pandemia, sem um programa de 
vacinação claro. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/new-york-times-plano-de-
vacinacao-para-covid-19-do-brasil-esta-mergulhado-no-caos-brincando-com-vidas-
24797151
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-15 06:30:04
Título: Aras pede que STF rejeite pedido de suspensão do inquérito das fake news
Descrição: Augusto Aras defendeu que o STF rejeite o pedido do PTB para 
suspender o inquérito das fake news. A manifestação da PGR foi enviada na última
sexta-feira ao gabinete de Edson Fachin, relator do caso. Leia: Partidos vão à 
PGR contra Heleno e chefe da Abin por relatórios para orientar defesa de Flávio 
Bolsonaro Em junho, o partido acionou o Supremo e apontou \diversos excessos\ na
investigação, que tem como um dos alvos Roberto Jefferson, presidente da 
legenda.Leia: Roberto Jefferson nega à PF ser financiado e diz que defende 
'amigo' Bolsonaro espontaneamente (Por Eduardo Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA 
E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique
aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/aras-pede-que-stf-rejeite-pedido-
de-suspensao-do-inquerito-das-fake-news-24797161
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-15 05:00:45
Título: 'Eu quero minha vida de volta!', diz Zeca Pagodinho, que se junta a 
Diogo Nogueira em live de samba
Descrição: De Xerém, Zeca Pagodinho não esconde o cansaço diante da pandemia que
se arrastou por quase o ano todo: “Ninguém aguenta mais”, desabafa, por 
telefone. E é para olhar para a frente com esperança, celebrando um 2021 que se 
aproxima, que o cantor vai se juntar a Diogo Nogueira hoje na live “Esquentaê 
2021”, transmitida gratuitamente pelo YouTube (/dorconsultoria), às 20h, do 
palco do Teatro Riachuelo.— A música sempre foi um remédio pra tudo. 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/eu-quero-minha-vida-de-volta-diz-zeca-
pagodinho-que-se-junta-diogo-nogueira-em-live-de-samba-24797131
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-15 09:18:01
Título: Tensões com China - mas também negócios - aumentam em dois anos de 
Bolsonaro
Descrição: Em 2020, a fatia da participação chinesa nas exportações brasileiras,
bateu recorde e chegou a 34,1%.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55268591
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-14 16:03:57
Título: 'É mais fácil matar uma pessoa do que amar um homem': o chocante 
documentário sobre criminosos gays
Descrição: O documentário 'Imperdonable' conta a história de homens que 
decidiram falar sobre sua homossexualidade dentro de uma prisão.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55271924
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-14 20:20:23
Título: O ex-neonazista que hoje se dedica a 'desconverter' extremistas
Descrição: Recrutado aos 14 anos, Christian Picciolini compartilha há duas 
décadas sua história na tentativa de mostrar a jovens que existe uma porta de 
saída de movimentos supremacistas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55201278
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-15 00:43:24
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Título: Lacunas do plano nacional e manobra de Doria elevam pressão de 
governadores para antecipar vacinação
Descrição: Pazuello diz a governador do Ceará que primeiro imunizante a ter aval
da Anvisa será usado e promete plano oficial para esta semana. Esboço enviado ao
STF não define cronograma e prevê poucas vacinas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-14/lacunas-do-plano-nacional-e-
manobra-de-doria-elevam-pressao-de-governadores-para-antecipar-vacinacao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-14 14:48:03
Título: China acelera sua corrida para ter a vacina
Descrição: Pequim, que já imunizou um milhão de cidadãos, se prepara para uma 
“produção em grande escala” que atenda à sua população e boa parte do mundo em 
desenvolvimento, incluindo o Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-14/china-acelera-sua-
corrida-para-ter-a-vacina.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-14 20:18:55
Título: Classe média sai da quarentena para os braços da covid-19 e lota 
hospitais privados no Brasil
Descrição: População das classes A e B que ficou em ‘home office’ e em 
isolamento no início da pandemia agora vai a festas, restaurantes e 
confraternizações, se infectando e transmitindo o novo coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-14/classe-media-sai-da-quarentena-
para-os-bracos-da-covid-19-e-lota-hospitais-privados-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-14 22:23:54
Título: Telefónica reforçará sua liderança em celular no Brasil depois do leilão
da Oi
Descrição: Consórcio formado pela empresa espanhola (com a marca Vivo), a 
América Movil (Claro) e a Telecom Itália (Tim) paga 16,5 bilhões de reais 
sozinho pelos ativos móveis da quarta maior operadora do país
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-14/telefonica-reforcara-sua-
lideranca-em-celular-no-brasil-depois-do-leilao-da-oi.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-14 20:03:48
Título: Um dos quadros mais caros do Brasil vai a leilão por decisão judicial 
Descrição: ‘A caipirinha’, de Tarsila do Amaral, pertencia a um empresário 
investigado pela Operação Lava Jato que tem uma dívida milionária com 12 bancos
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-12-14/vai-a-leilao-por-decisao-
judicial-um-dos-quadros-mais-caros-do-brasil-um-tarsila-do-amaral.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-14 16:51:47
Título: EUA e UE se mobilizam para reduzir poder das empresas de tecnologia
Descrição: Bruxelas cogita novas multas milionárias para castigar abusos no 
mercado de empresas como Google, Facebook e Amazon
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-14/eua-e-ue-se-mobilizam-para-
reduzir-poder-das-empresas-de-tecnologia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-14 00:00:00
Título: Em reunião com Pazuello, pesquisadores tiveram microfones silenciados e 
não puderam falar
Descrição: O primeiro contato do ministro Eduardo Pazuello (Saúde) com os 
pesquisadores chamados para ajudar o governo a montar o plano de vacinação 
contra a Covid-19, em 1 de dezembro, esteve mais para monólogo que troca de 
ideias.Leia mais (12/14/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2020/12/em-reuniao-com-pazuello-pesquisadores-tiveram-
microfones-silenciados-e-nao-puderam-falar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-14 00:00:00
Título: Renan defende nome do MDB para disputar presidência do Senado
Descrição: O ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL) trabalha por um 
nome de seu partido para assumir o comando da Casa. Ele tem preferência por 
Eduardo Braga (AM), líder da bancada, ou Fernando Bezerra Coelho (PE), líder do 
governo.Leia mais (12/14/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/renan-defende-nome-do-mdb-para-disputar-presidencia-
do-senado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-14 00:00:00
Título: Major Olímpio faz lobby por transportadoras de valores em novo estatuto
Descrição: O senador Major Olímpio (PSL-SP) faz lobby pela aprovação do Estatuto
da Segurança Privada com uma cláusula que blinda o atual mercado de 
transportadores de valores, dominado por três empresas: Brink?s, Prosegur e 
Protege. O relatório proposto por Randolfe Rodrigues (Rede-AP) defende abrir o 
setor.Leia mais (12/14/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/major-olimpio-faz-lobby-por-transportadoras-de-
valores-em-novo-estatuto.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-15 03:17:00
Título: Câmara pode votar na manhã desta terça-feira MP que inclui Brasil em 
aliança global para acesso a vacinas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715766-camara-pode-votar-na-manha-desta-
terca-feira-mp-que-inclui-brasil-em-alianca-global-para-acesso-a-vacinas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-15 01:25:00
Título: Câmara dos Deputados aprova marco legal das startups
Descrição: Projeto busca incentivar as empresas de inovação no País
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715720-camara-dos-deputados-aprova-
marco-legal-das-startups/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-14 20:37:00
Título: Produtores audiovisuais querem regulamentação de serviço de streaming 
para proteger indústria nacional
Descrição: Para deputado, falta de regulamentação pode render prejuízos de R$ 
3,7 bilhões em tributos que não serão pagos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715633-produtores-audiovisuais-querem-
regulamentacao-de-servico-de-streaming-para-proteger-industria-nacional/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-14 20:25:00
Título: Câmara faz 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado Carlos 
Eduardo Cadoca
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715648-camara-faz-1-minuto-de-silencio-
em-homenagem-ao-ex-deputado-carlos-eduardo-cadoca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 06:53:21
Título: Preço da prata deve disparar e novo recorde deve ser estabelecido em 
2021, analistas explicam razões
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Descrição: Analistas preveem que o preço da prata pode disparar no ano que vem e
que o dólar norte-americano deve continuar desvalorizado.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020121516619512-preco-da-prata-deve-
disparar-e-novo-recorde-deve-ser-estabelecido-em-2021-analistas-explicam-razoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 15 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (15), marcada pelo pedido de explicações à Abin e ao GSI sobre o 
caso Queiroz, por sanções dos EUA contra a Turquia pela compra de sistemas S-400
e confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121516619212-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-15-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 05:45:00
Título: Presença da China na América Latina será desafio para administração 
Biden, avaliam especialistas
Descrição: Como consequência da negligência mostrada por Donald Trump em sua 
política para a América Latina, Pequim conseguiu consolidar sua influência na 
região.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121516618773-presenca-da-china-na-
america-latina-sera-desafio-para-administracao-biden-avaliam-especialistas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 05:05:59
Título: Irã colocará em serviço oleoduto que contorna estreito de Ormuz para 
exportar petróleo em 2021
Descrição: De acordo com o anúncio, o projeto deverá ser parcialmente concluído 
já na primavera de 2021, e terminado no verão desse ano, quando acaba o mandato 
do atual governo iraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121516618674-ira-
colocara-em-servico-oleoduto-que-contorna-estreito-de-ormuz-para-exportar-
petroleo-em-2021/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 04:21:58
Título: Putin parabeniza Biden pela vitória nas eleições presidenciais dos EUA
Descrição: Nesta terça-feira (15), o presidente russo Vladimir Putin parabenizou
o democrata Joe Biden pela vitória nas eleições presidenciais dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020121516618325-putin-parabeniza-biden-
pela-vitoria-nas-eleicoes-presidenciais-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 03:27:23
Título: Tanque israelense bombardeia acidentalmente Faixa de Gaza (FOTO)
Descrição: Um tanque israelense alvejou acidentalmente a Faixa de Gaza durante 
exercícios militares, segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (IDF, na
sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121516617360-tanque-
israelense-bombardeia-acidentalmente-faixa-de-gaza-foto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 02:05:38
Título: Maior parte dos japoneses são contra a realização das Olimpíadas em 2021
Descrição: Segundo uma pesquisa feita no Japão, a maioria dos japoneses se opõe 
à realização das Olimpíadas de Tóquio em 2021. Os jogos já foram adiados neste 
ano em função da pandemia de COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020121516617270-maior-parte-dos-
japoneses-sao-contra-a-realizacao-das-olimpiadas-em-2021/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 00:13:52
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Título: Apesar da derrota, 'é difícil para o Bolsonaro abandonar Donald Trump', 
afirma cientista político
Descrição: Com a confirmação de Joe Biden como próximo presidente dos EUA, o 
Brasil precisa repensar sua estratégia de aproximação de Washington? O professor
Roberto Moll falou com a Sputnik Brasil sobre o futuro do relacionamento entre 
os países e as diferenças, para o Brasil, entre Trump e Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121516616829-apesar-da-derrota-e-
dificil-para-o-bolsonaro-abandonar-donald-trump-afirma-cientista-politico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 20:27:00
Título: Justiça boliviana anula processo contra Evo Morales por suposta fraude 
eleitoral
Descrição: Um tribunal de La Paz decidiu anular, apontando falhas na 
investigação, o processo contra o ex-presidente boliviano Evo Morales e alguns 
de seus colaboradores por suposta fraude nas eleições de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121416616443-justica-boliviana-
anula-processo-contra-evo-morales-por-suposta-fraude-eleitoral/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-14 10:34:02
Título: Presidente iraniano acusa Israel de assassinar físico nuclear para 
provocar guerra na região
Descrição: O físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, destacado cientista iraniano, 
foi assassinado enquanto transitava em um comboio de carros no norte do Irã.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121416614012-
presidente-iraniano-acusa-israel-de-assassinar-fisico-nuclear-para-provocar-
guerra-na-regiao/
 
Fonte: Xinhua
Título: Irã relata crescimento positivo do PIB no primeiro semestre do ano 
iraniano
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/15/c_139590857.htm

Fonte: Xinhua                                                                
Título: China pede que EUA parem de politizar questões econômicas 
Descricao: ....                                                               
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/14/c_139588961.htm
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