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Fonte: Xinhua
Título: Quase 2 bilhões de pessoas dependem de instalações de saúde sem serviços
básicos de água, segundo OMS e UNICEF
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/16/c_139593861.htm

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-15 13:18:58
Título: Governo Bolsonaro implanta agentes da Abin em diversos ministérios
Descrição: Pelo menos 15 agentes foram lotados em ministérios como Economia, 
Infraestrutura, Saúde e Casa Civil, agente da Abin, Rafael Augusto Pinto é o 
responsável pelo relacionamento com ONGs na Secretaria de Governo
Url :https://apublica.org/2020/12/governo-bolsonaro-implanta-agentes-da-abin-em-
diversos-ministerios/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 07:47:19
Título: Como a política pró-agrotóxicos de Bolsonaro transfere riquezas para 
fora do país
Descrição: Isenções e liberação recorde favorecem transnacionais, menos de 13% 
dos produtos são fabricados no país 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/como-a-politica-pro-agrotoxicos-
de-bolsonaro-transfere-riquezas-para-fora-do-pais

Fonte: DeOlhoNosRuralistas
Título: Multinacionais são financiadoras ocultas da Frente Parlamentar da 
Agropecuária
Descrição: Empresas como Bayer, Basf, BRF, JBS, Bunge, Syngenta e Cargill 
compõem as associações do agronegócio cujos recursos custeiam o Instituto Pensar
Agro (IPA), por sua vez o motor logístico da FPA, o principal braço da bancada 
ruralista
Url  : https://deolhonosruralistas.com.br/2019/05/21/multinacionais-sao-
financiadoras-ocultas-da-frente-parlamentar-da-agropecuaria/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 15:46:50
Título: Aras: “Acusação de ajuda da Abin a Flávio Bolsonaro é grave”
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, classificou nesta 
terça-feira (15) como “grave” a acusação de que a Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin) elaborou relatórios para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/aras-acusacao-de-ajuda-da-abin-a-
flavio-bolsonaro-e-grave/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-16 05:30:35
Título: Quando Flávio Bolsonaro recebeu os dois relatórios da Abin
Descrição: Os dois relatórios da Agência Brasileira de Inteligência para Flávio 
Bolsonaro com orientações para sua defesa foram enviados em 20 de setembro e em 
8 de outubro, dois domingos.Leia: Abin fez relatórios para orientar defesa de 
Flávio Bolsonaro na anulação de caso QueirozOs dois documentos, sem timbre, 
fogem do padrão de texto da Abin, e foram enviados via WhatsApp, o que reforça a
possibilidade que tenham sido elaborados numa estrutura paralela, fora dos 
registros oficiais.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/quando-flavio-bolsonaro-recebeu-os-
dois-relatorios-da-abin-24798769
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-15 18:28:51
Título: Caso da rachadinha: o que se sabe sobre envolvimento da Abin em 
investigação contra Flávio Bolsonaro
Descrição: Se confirmado, uso da agência de inteligência para socorrer filho do 
presidente pode justificar impeachment.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55325486

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 17:44:00
Título: Caso de Flávio Bolsonaro prejudica aspirações do Brasil na OCDE?
Descrição: Depois de novas revelações sobre o suposto envolvimento da Abin na 
orientação da defesa de Flávio Bolsonaro no caso das \rachadinhas\, a OCDE teria
manifestado preocupação com o compromisso do governo brasileiro no combate à 
corrupção.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623671-caso-de-flavio-
bolsonaro-prejudica-aspiracoes-do-brasil-na-ocde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 00:30:45
Título: Bolsonaro diz que R$ 89 mil depositados por Queiroz na conta de Michelle
eram para ele
Descrição: O presidente tentou minimizar o montante e disse que Queiroz pagava 
suas contas, por mês, os repasses seriam superiores a um salário mínimo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-r-89-mil-
depositados-por-queiroz-na-conta-de-michelle-eram-para-ele/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 18:37:03
Título: Pistoleiros atiram contra acampados e ateiam fogo em barracos em 
Eldorado dos Carajás
Descrição: Há vários feridos, segundo relatos, região tem conflito com grileiro 
dono de fazenda vizinha ao acampamento Osmir Venuto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/pistoleiros-atiram-contra-
acampados-e-ateiam-fogo-em-barracos-em-eldorado-dos-carajas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 16:57:57
Título: O dia que a Sapucaí viu Cuba lançar e homenageou o gigante comunista
Descrição: Leia na coluna Fórum Folia: No Dia do Arquiteto e Urbanista, Estevan 
Mazzuia relembra a homenagem da Unidos de Lucas a Oscar Niemeyer, no carnaval de
1990
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-dia-que-a-sapucai-viu-cuba-lancar-e-
homenageou-o-gigante-comunista/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 20:08:41
Título: Brasil registra quase mil mortes por covid em 24 horas
Descrição: Média móvel de óbitos é a maior registrada em mais de dois meses, 
vacinação segue sem data
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/brasil-registra-quase-mil-
mortes-por-covid-em-24-horas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 13:25:09
Título: Campanha em defesa do SUS une população, artistas e ativistas
Descrição: Entidades que integram a Frente pela Vida lançam nesta terça-feira 
(15) a campanha “O Brasil precisa do SUS”. O coletivo é comprometido com o 
direito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/campanha-em-defesa-do-sus-une-
populacao-artistas-e-ativistas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 21:35:09
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Título: “Não vou tomar vacina e ponto final”, afirma Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (15/12) que não
vai se vacinar contra a Covid-19. Em entrevista por telefone ao programa do 
Datena, da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/nao-vou-tomar-vacina-e-ponto-final-
afirma-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 21:15:25
Título: Lewandowski pede publicidade a plano de vacina e deve autorizar 
obrigatoriedade
Descrição: Em seu voto, o ministro irá autorizar a obrigatoriedade por governos 
e permitirá a fiscalização com restrição de locomoção, informa jornal
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/lewandowski-pede-publicidade-a-plano-
de-vacina-e-deve-autorizar-obrigatoriedade/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 16:25:24
Título: Artigo | O preço da comida está \na boca do povo\
Descrição: O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014 graças ao trabalho de milhões 
de famílias camponesas e de politicas públicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/artigo-o-preco-da-comida-esta-
na-boca-do-povo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 09:31:42
Título: Brasil cai 5 posições no ranking do IDH, quando considerada a 
desigualdade, cai 20
Descrição: Cálculo das Nações Unidas reúne dados de 2019, ou seja, pré-pandemia 
de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/brasil-cai-5-posicoes-no-
ranking-do-idh-quando-considerada-a-desigualdade-cai-20

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 01:17:01
Título: Senado rejeita nomeação de aliado de Ernesto Araújo para cargo em 
Genebra
Descrição: Fabio Marzano se negou a responder questionamentos da senadora Kátia 
Abreu e acabou sendo vetado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senado-rejeita-nomeacao-de-aliado-de-
ernesto-araujo-para-cargo-em-genebra/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Procuradoria denuncia Witzel, Pastor Everaldo e mais 11 sob acusação de 
corrupção e lavagem
Descrição: A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou nesta terça-feira 
(15) o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e Pastor Everaldo, 
ambos do PSC fluminense, e outras 11 pessoas sob a acusação de corrupção e 
lavagem de dinheiroLeia mais (12/15/2020 - 21h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/procuradoria-denuncia-witzel-pastor-everaldo-e-mais-11-por-
corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 16:22:37
Título: Cuba e Venezuela anunciam criação de banco de vacinas contra a covid-19 
Descrição: Em conferência online, celebrando 16 anos da aliança, chefes de 
Estado analisaram desafios para 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/cuba-e-venezuela-anunciam-
criacao-de-banco-de-vacinas-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-12-15 15:06:53
Título: Entidades médicas cobram compromisso do governo para diminuir poluição 
dos veículos
Descrição: Organizações pedem manutenção dos prazos acordados para que a 
indústria garanta tecnologias mais limpas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/entidades-medicas-cobram-
compromisso-do-governo-para-diminuir-poluicao-dos-veiculos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 13:00:44
Título: Oito razões para um presidente não prestar homenagem a Silvio Santos
Descrição: Bolsonaro viaja a São Paulo nesta terça (15) para participar de 
comemoração aos 90 anos do dono do SBT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/oito-razoes-para-um-presidente-
nao-prestar-homenagem-a-silvio-santos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 12:07:51
Título: Ativista condena exportação do amianto no Brasil: “A vida dos indianos 
vale menos\
Descrição: Com aval de Caiado, Eternit retoma produção em Goiás, Rede Indiana de
Banimento ao Amianto considera postura \desumana\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/ativista-condena-exportacao-do-
amianto-no-brasil-a-vida-dos-indianos-vale-menos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 11:20:09
Título: Boulos: Edmilson, em Belém, vai mostrar que é  \possível governar de 
outro jeito\
Descrição: Candidato à prefeitura de SP debateu desafios da esquerda com 
prefeito eleito de Belém e lideranças do PSOL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/boulos-edmilson-em-belem-vai-
mostrar-que-e-possivel-governar-de-outro-jeito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 10:44:06
Título: Plataforma ajuda consumidores a reduzir gastos com energia
Descrição: Ferramenta do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor auxilia na
escolha de equipamentos mais eficientes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/plataforma-ajuda-consumidores-a-
reduzir-gastos-com-energia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-15 21:28:55
Título: Ameaçada de despejo, União dos Haitianos pode interromper auxílio a 
imigrantes em SP
Descrição: Entidade criada em 2014 é uma das referências para integrar e 
auxiliar os haitianos que chegam ao Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/15/ameacada-de-despejo-uniao-dos-
haitianos-pode-interromper-auxilio-a-imigrantes-em-sp
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 23:55:44
Título: Fundeb: Senado derrubou a ‘privatização’ do ensino aprovado pela Câmara
Descrição: O Senado aprovou nesta terça-feira (15/12), com modificações, a 
regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/fundeb-senado-derrubou-a-
privatizacao-do-ensino-aprovado-pela-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 23:36:32
Título: Presidente Jair Bolsonaro soube de aprovação recorde 10 dias antes de 
sair a pesquisa Datafolha
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Descrição: Dez dias antes de sair a pesquisa Datafolha, no último domingo (13), 
o presidente Jair Bolsonaro soube que sua aprovação batera recorde desde a posse
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/presidente-jair-bolsonaro-soube-de-
aprovacao-recorde-10-dias-antes-de-sair-a-pesquisa-datafolha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 22:20:12
Título: Olavo de Carvalho prevê ‘prisões’ na extrema direita brasileira
Descrição: O astrólogo Olavo de Carvalho prevê chuvas e trovoadas na extrema 
direita brasileira. Pelo Twitter, o guru do presidente Jair Bolsonaro disse que 
os comunistas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/olavo-de-carvalho-preve-prisoes-na-
extrema-direita-brasileira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 21:26:46
Título: Novo salário mínimo de R$ 1.088 a partir de 1º de janeiro de 2021, 
propõe governo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro prevê o valor do salário mínio de R$ 
1.088 para o ano de 2021. O numerário consta de mensagem modificativa ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/novo-salario-minimo-de-r-1-088-a-
partir-de-1o-de-janeiro-de-2021-propoe-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 21:18:28
Título: Bolsonaro reconhece vitória de Biden
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reconheceu nesta terça-
feira (15) a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos 
Estados Unidos. Cumprimentos do Presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-reconhece-vitoria-de-
biden/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 18:55:02
Título: Presidente do BC sugere trocar o auxílio emergencial pela vacina contra 
a covid-19
Descrição: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugeriu nesta 
nesta terça-feira (15) que o governo deva trocar o auxílio emergencial pago para
as 77 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/presidente-do-bc-sugere-trocar-o-
auxilio-emergencial-pela-vacina-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 17:01:26
Título: Haddad zomba de Bolsonaro: ‘Viúvo de Trump’
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), zombou nesta terça-
feira (16) do presidente Jair Bolsonaro, que, ao lado de Kim Jong-un, são os 
dois 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/haddad-zomba-de-bolsonaro-viuvo-de-
trump/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 16:41:31
Título: Festival de Cinema de Brasília começa hoje em formato virtual
Descrição: O festival de cinema mais antigo do Brasil começa nesta terça-feira 
(15), em Brasília, e vai até o dia 20 de dezembro. Em tempos de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/festival-de-cinema-de-brasilia-
comeca-hoje-em-formato-virtual/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 13:35:14
Título: Arrependido, cantor Fagner diz que Bolsonaro tem uma atuação ridícula
Descrição: Se arrependimento matasse, o cantor e compositor Fagner, de 72 anos, 
já estaria mortinho da Silva. É o que ele diz numa entrevista ao Globo, 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/arrependido-cantor-fagner-diz-que-
bolsonaro-tem-uma-atuacao-ridicula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 12:50:56
Título: Covid-19: Pimenta aciona PGR contra ministros de Bolsonaro por falta de 
controle na entrada de estrangeiros no País
Descrição: O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) protocolou ontem (14), na 
Procuradoria-Geral da República, uma representação contra quatro ministros do 
governo Bolsonaro para que sejam investigados 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-pimenta-aciona-pgr-contra-
ministros-de-bolsonaro-por-falta-de-controle-na-entrada-de-estrangeiros-no-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 12:12:00
Título: Manter a crise para dominar
Descrição: Enio Verri* A educação é o caminho trilhado pela totalidade dos 
países desenvolvidos. São nações cujos governantes aprenderam que é muito mais 
barato e lucrativo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/manter-a-crise-para-dominar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-15 11:47:45
Título: Bolsonaro quer sabotar a vacinação, oposição fala em impeachment já
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro quer exigir um termo de responsabilidade 
de quem for vacinado no Brasil. Além disso, ele também pretende tornar o 
imunizante não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-quer-sabotar-a-vacinacao-
oposicao-fala-em-impeachment-ja/
 
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: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 09:22:56
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Pessoas do ano do FT: BioNTech’s Ugur Sahin e Ozlem Tureci 
1KFinancial Times  US homepage Alemanha inicia confinamento de Natal em meio a 
aumento da Covid Mais de 400 BBC News  A Ásia joga um longo jogo no lançamento 
da vacina Covid 45 Financial Times  p Economia O crescimento do Reino Unido 
desacelera novamente [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-139/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 09:00:34
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Departamento de Estado recebendo número limitado de vacinas 
contra o coronavírus nesta semana 32 CNN.com  Canal RSS  H Os fabricantes de 
medicamentos estão abandonando um programa para ajudar os necessitados 45 
NYT&gt, Página inicial do NYTimes.com EUA e Pfizer estão negociando acordo para 
mais doses de vacina no próximo ano 20 NYT&gt, Washingtonpor Sharon A [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-211/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 23:54:26
Título: TV GGN 20h: O incrível plano de vacinação do governo Bolsonaro
Descrição: Os comentários de Luis Nassif nesta terça-feira, dia 15 de dezembro.
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Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-incrivel-plano-de-vacinacao-
do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 22:50:19
Título: GGN Covid Brasil: Seis estados apresentam alto crescimento
Descrição: Além disso, 6 apresentam crescimento moderado e 6 têm queda drástica.
Nove estados estão em uma situação estável.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-seis-estados-
apresentam-alto-crescimento/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 22:16:08
Título: Grupo Globo faz demissão em massa e diminui salário de colunistas
Descrição: Globo demitiu uma dezena de profissionais e reduziu a jornada e 
salários dos colunistas Merval Pereira, Miriam Leitão, Ancelmo Gois e Bernardo 
Mello Franco
Url :https://jornalggn.com.br/midia/grupo-globo-faz-demissao-em-massa-e-diminui-
salario-de-colunistas/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 20:43:32
Título: Guedes defende vacinação para ajudar na recuperação da economia
Descrição: E o faz um dia após Jair Bolsonaro avisar que só tomará vacina quem 
quiser e se assinar termo de responsabilidade.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/guedes-defende-vacinacao-para-
ajudar-na-recuperacao-da-economia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 20:25:45
Título: MPF considera inconstitucional projeto de lei que repassa recursos do 
Fundeb ao ensino privado
Descrição: O PL 4372/2020 foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 10 e 
deve ser apreciado pelos senadores.
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/mpf-considera-inconstitucional-projeto-
de-lei-que-repassa-recursos-do-fundeb-ao-ensino-privado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 18:45:31
Título: Inovar sindicalmente para reindustrializar o Brasil, por Clemente Ganz 
Lúcio
Descrição: A indústria tem sofrido regressão e desestruturação de cadeias 
produtivas, com efeitos dramáticos sobre médias, pequenas e micro empresas de 
todos os setores. Para tentar reverter o processo, trabalhadores estão criando a
IndustriALL Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/inovar-sindicalmente-para-
reindustrializar-o-brasil-por-clemente-ganz-lucio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 17:44:43
Título: Hoje: A luta de mulheres contra o autoritarismo em “Minha Valente Avó”
Descrição: Andreia Prestes, Ana Prestes e Edu Prestes lançam livro infantil 
sobre mulheres que lutaram contra a ditadura militar e hoje são avós
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/hoje-a-luta-de-mulheres-contra-o-
autoritarismo-em-minha-valente-avo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 16:46:15
Título: Maioria dos conselhos tutelares no Rio e SP são dominados por 
evangélicos
Descrição: Reportagem mostra que conselheiros podem impor a religião como 
política pública ao, por exemplo, recomentar tratar criança LGBT com \sessão de 
descarrego na igreja\
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/maioria-dos-conselhos-tutelares-no-rio-e-
sp-sao-dominados-por-evangelicos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-15 15:28:49
Título: A cada 13 dias, uma paciente vulnerável foi estuprada na capital de São 
Paulo
Descrição: Os hospitais são os locais de maior ocorrência de estupro em espaço 
de saúde, seguidos das clínicas e consultórios, e depois pelos postos de saúde
Url :https://jornalggn.com.br/politica/a-cada-13-dias-uma-paciente-vulneravel-
foi-estuprada-na-capital-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 09:35:40
Título: Pazuello ignora há seis meses processo de importação de seringas da 
China
Descrição: Brasil pode enfrentar desabastecimento do insumo às vésperas da 
vacinação contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-ignora-ha-seis-meses-
processo-de-importacao-de-seringas-da-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 02:40:42
Título: Prefeitura de Paris recebe multa por “excesso de mulheres em cargos de 
chefia”
Descrição: Prefeita Anne Hidalgo, a mesma que homenageou Lula em março deste 
ano, ironizou sobre “prazer em receber uma multa por sermos feministas demais”
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/prefeitura-de-paris-recebe-multa-por-
excesso-de-mulheres-em-cargos-de-chefia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 01:22:11
Título: Venezuela apresenta provas contra EUA na Corte de Haia por crimes de 
lesa-humanidade
Descrição: Vice-presidenta Delcy Rodríguez disse que o país possui “provas 
suficientes” para mostrar que as sanções estadunidenses “ferem os direitos 
básicos e ameaçam a vida da população venezuelana”
Url :https://revistaforum.com.br/global/venezuela-apresenta-provas-contra-eua-
na-corte-de-haia-por-crimes-de-lesa-humanidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 01:11:28
Título: “Não tentem plantar divisões no PT”, diz Gleisi sobre eleição para 
presidência da Câmara
Descrição: Presidenta do partido fixou no Twitter publicação em que diz que 
legenda caminhará com a oposição, vice do PT, Quaquá defende apoio a Arthur Lira
(PP-AL), do Centrão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-tentem-plantar-divisoes-no-pt-diz-
gleisi-sobre-eleicao-para-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 00:12:09
Título: ONU condena massacres contra camponeses, indígenas e afrodescendentes na
Colômbia
Descrição: Alta Comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet apresentou 
documento que contabiliza 66 matanças no país só em 2020, com 255 pessoas 
mortas, a maioria membros de organizações sociais
Url :https://revistaforum.com.br/global/onu-condena-massacres-contra-camponeses-
indigenas-e-afrodescendentes-na-colombia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 00:11:31
Título: Corinthians pede desculpas ao São Paulo por publicação homofóbica em 
redes sociais
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Descrição: Perfil do alvinegro usou piada preconceituosa sobre estádio do rival 
para comentar sobre vitória em partida pelo Brasileiro, pedido veio após 
cobrança do tricolor
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/corinthians-pede-desculpas-ao-sao-
paulo-por-publicacao-homofobica-em-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 23:26:47
Título: Argentina defende incorporação da Bolívia ao Mercosul
Descrição: Chanceler Felipe Solá também incitou os demais membros a “trabalhar 
pelo fortalecimento do bloco”, o que soou como um recado indireto ao governo 
brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/global/argentina-defende-incorporacao-da-
bolivia-ao-mercosul/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 19:26:28
Título: Pete Buttigieg é o primeiro gay assumido a integrar equipe de governo de
Joe Biden
Descrição: Pete, que disputou as prévias democratas com Biden, é veterano das 
forças armadas, estudou em Harvard e Oxford e é casado com Chasten Buttigieg
Url :https://revistaforum.com.br/global/pete-buttigieg-e-o-primeiro-gay-
assumido-a-integrar-equipe-de-governo-de-joe-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 19:19:12
Título: Receita Federal acusa Globo de “associação criminosa” em contratos com 
artistas
Descrição: Órgão ligado ao Ministério da Economia promove uma devassa em acordos
de PJ feitos pela emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/receita-federal-acusa-globo-de-
associacao-criminosa-em-contratos-com-artistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 18:53:10
Título: Haddad: “especialidade de Bolsonaro é fugir: de debate, da Justiça, das 
responsabilidades”
Descrição: Tuíte do ex-prefeito foi crítica velada ao termo de responsabilidade 
isentando o Estado em caso de efeitos colaterais da vacina
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-especialidade-de-
bolsonaro-e-fugir-de-debate-da-justica-das-responsabilidades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 17:50:58
Título: Fake news: a arte de enganar na política (e a de querer ser enganado por
ela)
Descrição: A relação problemática entre política e verdade se deve à capacidade 
do ser humano de ao mesmo tempo mentir e demandar por enganação
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/fake-news-a-arte-de-
enganar-na-politica-e-a-de-querer-ser-enganado-por-ela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 17:44:01
Título: Por onde andam as agências de avaliação de risco durante o governo 
Bolsonaro?
Descrição: Standard&#038,Poor's, Moody's e Fitch, que rebaixaram a nota do país 
no governo Dilma, são e serão uma ferramenta do mercado financeiro
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/por-onde-andam-as-
agencias-de-avaliacao-de-risco-durante-o-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 17:17:51
Título: Preço do cafezinho sobe mais que a inflação em dezembro, aponta FGV
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Descrição: A inflação medida pelo IGP-10 teve alta de 1,97%. O café, no entanto,
subiu 6,97%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preco-do-cafezinho-sobe-mais-que-a-
inflacao-em-dezembro-aponta-fgv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 17:03:41
Título: Após cortar auxílio emergencial, Guedes e Bolsonaro dão R$ 43 de aumento
no salário mínimo
Descrição: Quantia não é suficiente para comprar um conjunto de alimentos que 
inclui arroz, feijão, óleo e frango, de acordo com pesquisa do Procon-SP
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-cortar-auxilio-emergencial-
guedes-e-bolsonaro-dao-r-43-de-aumento-no-salario-minimo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 15:09:50
Título: Uber é multada em US$ 59 milhões por não liberar casos de assédio e 
abuso sexuais nos EUA
Descrição: Relatório da própria empresa, que se recusa a entregar os detalhes 
dos casos, lista cerca de 6 mil ocorrências nos EUA entre os anos de 2017 e 2018
Url :https://revistaforum.com.br/global/uber-e-multada-em-us-59-milhoes-por-nao-
liberar-casos-de-assedio-e-abuso-sexuais-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 14:52:24
Título: PL proíbe exposição de pessoas com HIV na mídia, escolas e locais de 
trabalho
Descrição: Alexandre Padilha (PT-SP) é relator do projeto, que deve ser votado 
ainda este ano. Objetivo é evitar preconceito e exclusão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pl-proibe-exposicao-de-pessoas-com-
hiv-na-midia-escolas-e-locais-de-trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 14:36:25
Título: Pedro Cardoso: Revelação do nazifascismo em 70 milhões de eleitores me 
divorciou do Brasil
Descrição: \Em nada me surpreende que Messias se regozije com a oportunidade que
a pandemia o traz de ser intencionalmente descuidado, relapso e arrogante 
perante a covid. Agrada-o ver morrer\, diz o ator
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/pedro-cardoso-revelac%cc%a7a%cc%83o-do-
nazifascismo-em-70-milho%cc%83es-de-eleitores-me-divorciou-do-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-15 14:09:14
Título: Desembargador mantém censura à Globo sobre documentos que comprovariam 
corrupção de Flávio Bolsonaro
Descrição: Fabio Dutra, do Tribunal de Justiça do RJ, negou pela segunda vez 
pedido da Globo para divulgar documentos do processo que comprovariam esquema de
\rachadinha\ no gabinete do filho de Jair Bolsonaro na Alerj
Url :https://revistaforum.com.br/midia/desembargador-mantem-censura-a-globo-
sobre-documentos-que-comprovariam-corrupcao-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-16 04:30:57
Título: Frente evangélica no Congresso tenta acordo para seu comando
Descrição: BRASÍLIA — A bancada evangélica será recebida nesta quarta-feira pelo
presidente Jair Bolsonaro para um culto de Natal, enquanto ainda tenta resolver 
a disputa política que definirá quem comandará o grupo, que reúne cerca de cem 
deputados, no ano que vem. Os dois postulantes são Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) 
e Cezinha de Madureira (PSD-SP), mas a tendência, segundo integrantes da Frente 
Parlamentar Evangélica, é que um acordo seja construído para que não haja 
votação.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/frente-evangelica-no-congresso-tenta-
acordo-para-seu-comando-24798883
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-16 05:30:35
Título: Quando Flávio Bolsonaro recebeu os dois relatórios da Abin
Descrição: Os dois relatórios da Agência Brasileira de Inteligência para Flávio 
Bolsonaro com orientações para sua defesa foram enviados em 20 de setembro e em 
8 de outubro, dois domingos.Leia: Abin fez relatórios para orientar defesa de 
Flávio Bolsonaro na anulação de caso QueirozOs dois documentos, sem timbre, 
fogem do padrão de texto da Abin, e foram enviados via WhatsApp, o que reforça a
possibilidade que tenham sido elaborados numa estrutura paralela, fora dos 
registros oficiais.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/quando-flavio-bolsonaro-recebeu-os-
dois-relatorios-da-abin-24798769
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-16 06:30:42
Título: Servidor idoso da Agricultura chamado a trabalho presencial morre de 
Covid
Descrição: Um servidor idoso do Ministério da Agricultura de Rondônia morreu de 
Covid em Brasília nesta segunda-feira, após ter sido convocado para uma força-
tarefa presencial com 21 colegas. Alcides Flores, de 64 anos, estava internado 
desde 20 de novembro no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Ficou 
entubado a maior parte do tempo. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/servidor-idoso-da-agricultura-
chamado-trabalho-presencial-morre-de-covid-24798694
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-16 09:08:24
Título: A desigualdade brasileira vista do alto em imagens impressionantes
Descrição: Para fotógrafo premiado Johnny Miller, país se desviou do caminho 
para reduzir disparidade de renda.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55327609
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-15 22:26:56
Título: Política ambiental brasileira está travando acordo Mercosul-UE, diz 
embaixador europeu no Brasil
Descrição: Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez diz que 
negociações estão suspensas até que o governo Bolsonaro assuma compromisso 
contra desmatamento na Amazônia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55320832
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-15 22:22:35
Título: Bolsonaro é o último presidente do G20 a parabenizar Biden: “Pronto a 
trabalhar com o novo governo”
Descrição: Um dia após o Colégio Eleitoral sacramentar a derrota de Trump, 
mandatário brasileiro saúda o presidente eleito. Vladimir Putin, presidente 
russo, e López Obrador, mexicano, chegaram antes
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-15/bolsonaro-e-o-ultimo-
presidente-do-g20-a-parabenizar-biden-estarei-pronto-a-trabalhar-com-o-novo-
governo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-15 12:01:52
Título: Apagão do Google põe em evidência os riscos da era do teletrabalho
Descrição: Falha revela a dependência de milhões de empresas e pessoas das 
gigantes digitais
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-15/apagao-do-google-poe-em-
evidencia-os-riscos-da-era-do-teletrabalho.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Butantan negocia venda de vacinas para Argentina, que pede desconto
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Descrição: O Butantan deve fechar em breve a venda de 10 milhões de doses da 
Coronavac para a Argentina, sendo 1 milhão para entrega em janeiro. O governo do
país vizinho negocia um abatimento no preço pedido pelo instituto, que supera o 
valor de US$ 10,30 a dose, previsto para o mercado brasileiro.Leia mais 
(12/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/butantan-negocia-venda-de-vacinas-para-argentina-
que-pede-desconto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Bolsonaro e Mourão mostram o caos
Descrição: Pelos mais diversos motivos, 57 milhões de pessoas votaram em Jair 
Bolsonaro. O general da reserva Hamilton Mourão fez mais que isso, aceitando ser
o seu vice-presidente. Hoje os dois mal se falam e não se ouvem.Leia mais 
(12/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2020/12/bolsonaro-e-mourao-mostram-o-caos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Flávio Dino e Guilherme Boulos fazem balanço de eleição e falam em unir 
forças em 2022
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) e Guilherme Boulos 
(PSOL) conversaram nesta terça (15). Fizeram um balanço da eleição e concordaram
com a necessidade de a esquerda unir forças conta Bolsonaro em 2022.Leia mais 
(12/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/flavio-dino-e-guilherme-boulos-fazem-balanco-de-
eleicao-e-falam-em-unir-forcas-em-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: MPF acusa governo federal de aliciar indígenas em obra de ferrovia
Descrição: O Ministério Público Federal acusa o governo Bolsonaro de tentar 
aliciar lideranças indígenas no processo de consulta para a construção da 
Ferrogrão, que ligará o Mato Grosso ao Pará. Leia mais (12/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/mpf-acusa-governo-federal-de-aliciar-indigenas-em-
obra-de-ferrovia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Advogadas buscam equidade diante de teto de vidro para brancas e portas 
fechadas para as negras
Descrição: A advogada Marcelise Azevedo é a exceção que confirma a regra. 
Mulheres, ainda mais as negras, geralmente estão fora dos cargos de comando em 
empresas e escritórios.Leia mais (12/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/advogadas-buscam-equidade-diante-de-teto-de-vidro-para-
brancas-e-portas-fechadas-para-as-negras.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Em derrota da Lava Jato, STF arquiva inquérito aberto contra Eunício 
Oliveira após delação da Odebrecht
Descrição: A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta 
terça-feira (15) arquivar inquérito que investigava se o ex-presidente do Senado
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Eunício Oliveira (MDB-CE) recebeu vantagens indevidas da Odebrecht.Leia mais 
(12/15/2020 - 16h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/em-derrota-da-lava-jato-stf-arquiva-inquerito-aberto-contra-
eunicio-oliveira-apos-delacao-da-odebrecht.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Bolsonaro convida governadores para lançar plano nacional de vacinação 
no Palácio do Planalto nesta quarta (16)
Descrição: Preparados para uma nova rodada de conversas com Eduardo Pazuello 
(Saúde) sobre a vacinação contra a Covid, governadores foram surpreendidos por 
um convite feito pelo Palácio do Planalto, nesta terça (15), para cerimônia de 
lançamento oficial do plano nacional de imunização, nesta quarta (16), às 10 h, 
com a presença de Jair Bolsonaro.Leia mais (12/15/2020 - 15h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/bolsonaro-convida-governadores-para-lancar-plano-
nacional-de-vacinacao-no-palacio-do-planalto-nesta-quarta-16.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Após reações, Bolsonaro revoga decreto sobre promoção de militares do 
Exército
Descrição: Uma reação de oficiais do Exército levou o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) a revogar um decreto que alterava regras de promoção das Forças 
Armadas.Leia mais (12/15/2020 - 13h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/apos-reacoes-bolsonaro-revoga-decreto-sobre-promocao-de-
militares-do-exercito.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Barroso, do STF, homologa delação premiada de fundador da Qualicorp
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
homologou a delação premiada de José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, 
gigante do ramo de seguro de saúde.Leia mais (12/15/2020 - 12h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/barroso-do-stf-homologa-delacao-premiada-de-fundador-da-
qualicorp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Aras quer compartilhar dados sigilosos da Lava Jato de Curitiba com 
procuradores de todo o país
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou nesta terça-
feira (15) que o banco de dados da força-tarefa da Operação Lava Jato de 
Curitiba será disponibilizado no próximo ano a todos os integrantes do 
Ministério Público Federal.Leia mais (12/15/2020 - 11h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/aras-quer-compartilhar-dados-sigilosos-da-lava-jato-de-
curitiba-com-procuradores-de-todo-o-pais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: Twitter é multado em US$ 546 mil em primeiro caso sobre violação de 
dados na UE
Descrição: Dois anos e meio depois de entrar em vigor, a nova lei de defesa da 
privacidade da União Europeia resultou na primeira multa contra uma empresa 
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americana de tecnologia em um caso internacional, algo que já deveria ter 
acontecido, dizem críticos.Leia mais (12/15/2020 - 10h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2020/12/twitter-e-multado-em-us-546-mil-em-primeiro-caso-sobre-violacao-
de-dados-na-ue.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-12-15 00:00:00
Título: A pane no Google e a dependência das grandes empresas de tecnologia, 
ouça podcast
Descrição: O Google ficou fora do ar ou instável em vários países do mundo nesta
segunda-feira (14), inclusive no Brasil. Em um comunicado, a empresa americana, 
responsável por YouTube, Gmail e Google Drive, disse que foi um problema no 
sistema de autenticação, e que todos os serviços foram restaurados 45 minutos 
depois.Leia mais (12/15/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/podcasts/2020/12/a-pane-no-google-e-a-dependencia-das-grandes-empresas-de-
tecnologia-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-16 01:39:00
Título: Câmara aprova projeto de renegociação de dívidas dos estados
Descrição: Dívidas poderão ser refinanciadas em troca de ajustes fiscais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716209-camara-aprova-projeto-de-
renegociacao-de-dividas-dos-estados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-16 00:36:00
Título: Câmara conclui votação do projeto de renegociação de dívidas dos 
estados, sessão é encerrada
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716157-camara-conclui-votacao-do-
projeto-de-renegociacao-de-dividas-dos-estados-sessao-e-encerrada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-15 23:29:00
Título: Maia: Governo perdeu a vontade e as condições de manter a política 
fiscal
Descrição: \Eu me ofereci para incluir os gatilhos, mas o líder do governo pediu
para não incluir. O governo desistiu desse enfrentamento”, disse
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716206-maia-governo-perdeu-a-vontade-e-
as-condicoes-de-manter-a-politica-fiscal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-15 22:51:00
Título: Mulheres que se destacaram na história do Brasil serão homenageadas pela
Câmara
Descrição: Cinco espaços da Casa receberão os nomes de lideranças femininas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716174-mulheres-que-se-destacaram-na-
historia-do-brasil-serao-homenageadas-pela-camara/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-15 21:28:00
Título: Projeto cria Código Máscara Vermelha para ajudar mulheres vítimas de 
violência
Descrição: Ideia é que mulheres possam pedir ajuda em qualquer farmácia por meio
do código
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713397-projeto-cria-codigo-mascara-
vermelha-para-ajudar-mulheres-vitimas-de-violencia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-15 20:28:00
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Título: Pesquisa entre ouvidorias públicas aponta temas que precisam de 
regulamentação
Descrição: Um dos problemas apontados no levantamento, que ouviu 385 ouvidorias 
de órgãos dos três Poderes, foi a falta de autonomia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716118-pesquisa-entre-ouvidorias-
publicas-aponta-temas-que-precisam-de-regulamentacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 06:56:43
Título: Noruega e Reino Unido se preparam para 'Guerra Fria' contra UE
Descrição: A Guarda Costeira norueguesa elevou sua presença no mar do Norte e 
segue monitorando a situação, mantendo a prontidão em caso de escalada de tensão
na região.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020121616626512-noruega-e-reino-unido-
se-preparam-para-guerra-fria-contra-ue/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 06:50:04
Título: Rouhani diz não estar contente com vitória de Biden, mas sim com a 
partida do 'terrorista' Trump
Descrição: Presidente iraniano, Hassan Rouhani, chamou Donald Trump de \o 
presidente dos EUA mais sem lei\ e \terrorista\, discursando em seu gabinete.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121616626441-rouhani-
diz-nao-estar-contente-com-vitoria-de-biden-mas-sim-com-a-partida-do-terrorista-
trump/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 16 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (16), marcada pelo Ano Novo sem festa, pela reunião entre líderes 
do Mercosul, pela decadência da economia brasileira e pela indecisão brasileira 
sobre imunização contra COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121616626181-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-16-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 19:45:00
Título: Economista: governo brasileiro não sabe o que fazer com economia
Descrição: O governo brasileiro aposta em concessões e privatizações apenas para
dar uma resposta à crise, mas o que se percebe é \uma falta de horizonte sobre o
que fazer com a economia brasileira\, acredita economista ouvido pela Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623823-economista-governo-
brasileiro-nao-sabe-o-que-fazer-com-economia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 17:44:00
Título: Caso de Flávio Bolsonaro prejudica aspirações do Brasil na OCDE?
Descrição: Depois de novas revelações sobre o suposto envolvimento da Abin na 
orientação da defesa de Flávio Bolsonaro no caso das \rachadinhas\, a OCDE teria
manifestado preocupação com o compromisso do governo brasileiro no combate à 
corrupção.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623671-caso-de-flavio-
bolsonaro-prejudica-aspiracoes-do-brasil-na-ocde/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 13:03:33
Título: Snowden, Assange e quem mais Donald Trump poderia perdoar no final de 
seu mandato?
Descrição: Há rumores de que Donald Trump, o presidente em exercício, perdoará 
indivíduos-chave antes de deixar a Casa Branca, depois de não ter conseguido 
derrotar Joe Biden nas últimas eleições.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121516623281-snowden-assange-e-
quem-mais-donald-trump-poderia-perdoar-no-final-de-seu-mandato/

https://br.sputniknews.com/americas/2020121516623281-snowden-assange-e-quem-mais-donald-trump-poderia-perdoar-no-final-de-seu-mandato/
https://br.sputniknews.com/americas/2020121516623281-snowden-assange-e-quem-mais-donald-trump-poderia-perdoar-no-final-de-seu-mandato/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623671-caso-de-flavio-bolsonaro-prejudica-aspiracoes-do-brasil-na-ocde/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623671-caso-de-flavio-bolsonaro-prejudica-aspiracoes-do-brasil-na-ocde/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623823-economista-governo-brasileiro-nao-sabe-o-que-fazer-com-economia/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2020121516623823-economista-governo-brasileiro-nao-sabe-o-que-fazer-com-economia/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121616626181-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-16-de-dezembro/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121616626181-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-16-de-dezembro/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121616626441-rouhani-diz-nao-estar-contente-com-vitoria-de-biden-mas-sim-com-a-partida-do-terrorista-trump/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121616626441-rouhani-diz-nao-estar-contente-com-vitoria-de-biden-mas-sim-com-a-partida-do-terrorista-trump/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020121616626441-rouhani-diz-nao-estar-contente-com-vitoria-de-biden-mas-sim-com-a-partida-do-terrorista-trump/
https://br.sputniknews.com/europa/2020121616626512-noruega-e-reino-unido-se-preparam-para-guerra-fria-contra-ue/
https://br.sputniknews.com/europa/2020121616626512-noruega-e-reino-unido-se-preparam-para-guerra-fria-contra-ue/
https://www.camara.leg.br/noticias/716118-pesquisa-entre-ouvidorias-publicas-aponta-temas-que-precisam-de-regulamentacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/716118-pesquisa-entre-ouvidorias-publicas-aponta-temas-que-precisam-de-regulamentacao/


 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 12:48:34
Título: Gigantes da tecnologia terão que abrir suas 'caixas pretas' na UE ou 
enfrentar multas bilionárias
Descrição: Comissão Europeia anuncia novas regras que pretendem proteger 
consumidores por meio de um maior controle na forma como as empresas de 
tecnologia utilizam os dados de seus usuários.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020121516623174-gigantes-da-tecnologia-
terao-que-abrir-suas-caixas-pretas-na-ue-ou-enfrentar-multar-bilionarias/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-15 12:48:09
Título: Agência antidrogas dos EUA pede mais agentes e avião espião para suas 
atividades na América Latina
Descrição: A organização pede US$ 3,11 bilhões (R$ 15,92 bilhões) para suas 
operações em 2021, um acréscimo de 15,2% em relação a 2020, justificando com o 
objetivo de combater o narcotráfico com destino ao país norte-americano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121516623156-agencia-antidrogas-
dos-eua-pede-mais-agentes-e-aviao-espiao-para-suas-atividades-na-america-latina/
 
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
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: Xinhua
Título: Estimado que Fed dos EUA ofereça novas orientações sobre compras de 
ativos esta semana devido ressurgimento de COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/16/c_139593875.htm

Fonte: Xinhua
Título: Importações dos EUA provenientes da China aumentam em 2020 apesar das 
tarifas e da pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/16/c_139593777.htm
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