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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 01:01:41
Título: Justiça exige que governo Bolsonaro se retrate por homenagear Major 
Curió, símbolo da tortura e assassinatos na ditadura
Descrição: O TRF-3 atendeu uma ação movida por parentes de vítimas da ditadura 
que pedia direito de resposta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-exige-que-governo-bolsonaro-
se-retrate-por-homenagear-major-curio-simbolo-da-tortura-e-assassinatos-na-
ditadura-nas-redes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 21:01:45
Título: “Não sei o que vou fazer”: relatos de quem tem no auxílio emergencial 
sua única renda
Descrição: Mesmo com desemprego em alta e pandemia descontrolada, governo 
Bolsonaro encerra benefício em dezembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/nao-sei-o-que-vou-fazer-relatos-
de-quem-tem-no-auxilio-emergencial-sua-unica-renda

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 13:15:00
Título: ‘O Queiroz pagava as minhas contas, e daí?’, pergunta o presidente 
Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro chamou para si o &#8216,Caso 
Queiroz&#8217, ao confessar que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagava suas 
contas, ao justificar os depósitos de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-queiroz-pagava-as-minhas-contas-
e-dai-pergunta-o-presidente-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 12:26:34
Título: Inglaterra não impôs termo de responsabilidade ao vacinar, exigência é 
do laboratório
Descrição: Bolsonaro criou mais uma polêmica ao indicar que o governo brasileiro
exigiria assinatura desse termo pelos cidadãos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/inglaterra-nao-impos-termo-de-
responsabilidade-ao-vacinar-exigencia-e-do-laboratorio

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 09:30:36
Título: Presidente da CNBB fala em “desgoverno” ao comentar atuação de Bolsonaro
frente à pandemia
Descrição: \A gravidade foi subestimada\, diz Dom Walmor Azevedo, ressaltando 
que \o momento exige o coro dos lúcidos\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-cnbb-fala-em-desgoverno-
ao-comentar-atuacao-de-bolsonaro-frente-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 12:23:18
Título: Senado aprova PL que facilita compra de terras por estrangeiros, entenda
os riscos
Descrição: Texto segue para a Câmara, pessoas físicas ou jurídicas poderiam 
adquirir até 25% do território de um mesmo município
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/senado-aprova-pl-que-facilita-
compra-de-terras-por-estrangeiros-entenda-os-riscos
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Fonte: Le Monde Diplomatique – Brasil
Título: O antipetismo como valor simbólico de classe
Descrição: A questão não passa pelo binarismo de ser ou não ser do PT. Não se 
trata da instituição, não se trata do Partido dos Trabalhadores, mas do adjetivo
criado por bolsonaristas e neoliberais para definir tudo aquilo que não é 
patriarcado nem estado-mínimo: o “petista”
Url : https://diplomatique.org.br/o-antipetismo-como-valor-simbolico-de-classe/?
fbclid=IwAR3Yp8NlQmPKL5627UlXn8mIxYmCbONGKRXAEjIuuoCh0UrxCQ-L0Gz4R0o

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 22:53:06
Título: Congresso aprova proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021
Descrição: Proposta estabelece déficit primário de R$ 247,1 bilhões e salário 
mínimo de R$ 1.088, texto segue para sanção presidencial
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/congresso-aprova-proposta-de-lei-de-
diretrizes-orcamentarias-para-2021/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 21:43:49
Título: Rondônia vota projeto para redução gigante de áreas florestais 
protegidas
Descrição: Projeto de Lei Complementar, enviado pelo governo estadual, prevê 
redução de 162 mil campos de futebol em uma reserva e um parque
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/rondonia-vota-projeto-para-reducao-
gigante-de-areas-florestais-protegidas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 07:54:31
Título: \Ele sempre levantou a voz em favor da Amazônia\, lembra filha de Chico 
Mendes
Descrição: Angela Mendes coordena o comitê que organiza série de debates, 
palestras, homenagens e shows - tudo on-line desta vez
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/ele-sempre-levantou-a-voz-em-
favor-da-amazonia-lembra-filha-de-chico-mendes

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-16 03:00:00
Título: Atlas da Amazônia revela que um terço do bioma está sob grave pressão e 
ameaça. A deterioração se intensificou nos últimos anos. Entrevista especial com
Júlia Jacomini
Descrição: Foi divulgado no dia 8 de dezembro pela Rede Amazônica de Informação 
Socioambiental Georreferenciada - Raisg o http://www.ihu.unisinos.br/605573-
atlas-da-amazonia-revela-que-um-terco-do-bioma-esta-sob-grave-pressao-e-ameaca-
a-deterioracao-se-intensificou-nos-ultimos-anos-entrevista-especial-com-julia-
jacomini

Data: 2020-12-17 01:42:10
Título: PSB e Rede pedem que Cármen Lúcia convoque Flávio Bolsonaro a dar 
explicações sobre relatórios de inteligência
Descrição: Os partidos ingressaram com ação no STF nesta quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psb-e-rede-pedem-que-carmen-lucia-
convoque-flavio-bolsonaro-a-dar-explicacoes-sobre-relatorios-de-inteligencia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 12:42:14
Título: Flávio Bolsonaro repassou documentos da Abin para advogados e “pessoas 
de confiança”
Descrição: Segundo colunista do Globo, filho do presidente chegou a afirmar que 
os relatórios foram produzidos pela agência, que nega a autoria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-repassou-documentos-
da-abin-para-advogados-e-pessoas-de-confianca/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 20:37:18
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Título: Com recorde de casos em 24h, Brasil chega a 7 milhões de infectados pela
covid-19
Descrição: Foram 1 milhão de casos em menos de um mês, Wellington Dias diz que 
MS prometeu vacina a estados até 21 de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/com-recorde-de-casos-em-24h-
brasil-chega-a-7-milhoes-de-infectados-pela-covid-19

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 19:38:36
Título: Produção nos assentamentos do MST é chave para soberania alimentar, diz 
nutricionista
Descrição: Para Marta Moeckel, que defendeu tese de doutorado sobre alimentação 
no movimento sem terra, planejamento impressiona
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/producao-nos-assentamentos-do-
mst-e-chave-para-soberania-alimentar-diz-nutricionista

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 19:02:10
Título: Dieese divulga dados de empregos e desemprego que incomodam o governo
Descrição: O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) divulgou nesta quarta-feira (16) índices de emprego e desemprego dos 
terceiros trimestres de 2014 e 2020. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/dieese-divulga-dados-de-empregos-e-
desemprego-que-incomodam-o-governo/

Fonte: Xinhua
Título: China será grande impulsionador do crescimento do mercado global de 
inteligência artificial, aponta relatório
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/17/c_139596435.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 21:54:26
Título: Em vídeo, Paulo Paim pede aprovação de dez medidas contra o racismo
Descrição: Senador do PT-RS reforça campanha para que Congresso avalie projetos,
chamando apoiadores a publicar fotos e vídeos com a hashtag 
#10MedidasContraoRacismo, veja quais são elas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-video-paulo-paim-pede-aprovacao-de-
dez-medidas-contra-o-racismo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 18:00:29
Título: Pandemia deve acelerar desigualdade nos EUA, que já é a pior dos últimos
50 anos
Descrição: O 1% mais rico concentra 35% do total de riquezas do país, tendência 
é de agravamento com a pandemia da covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/pandemia-deve-acelerar-
desigualdade-nos-eua-que-ja-e-a-pior-dos-ultimos-50-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 15:20:25
Título: Planalto publica decreto de extinção da única empresa fabricante de 
chips na AL
Descrição: Decreto de \dissolução societária\ foi publicado antes de julgamentos
no TCU e no STF que podem barrar o processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/planalto-publica-decreto-de-
extincao-da-unica-empresa-fabricante-de-chips-na-al
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 14:45:23
Título: Assentamento do MST ganha edital para construir moradias agroecológicas 
em Macaé (RJ)
Descrição: Iniciativa aposta na autogestão para construir as habitações levando 
em conta o modo de vida do campo
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/assentamento-do-mst-ganha-
edital-para-construir-moradias-agroecologicas-em-macae-rj

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 10:45:06
Título: Organizações vão ao STF para garantir participação popular no Orçamento 
2021
Descrição: Coalizão Direitos Valem Mais cobra audiências públicas e aprovação do
piso mínimo emergencial para serviços essenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/organizacoes-vao-ao-stf-para-
garantir-participacao-popular-no-orcamento-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-16 22:18:11
Título: Mais de 300 famílias temem despejo forçado em ocupação na periferia de 
Curitiba 
Descrição: Defensoria Pública e Comissão de Direitos Humanos da Alep buscam 
intermediação após movimentações da PM e GM no local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/16/mais-de-300-familias-temem-
despejo-forcado-em-ocupacao-na-periferia-de-curitiba

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 00:49:20
Título: PT pode ter 1ª vice-presidência da Câmara na chapa articulada por 
Rodrigo Maia
Descrição: O PT pode apoiar o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência 
da Câmara dos Deputados se ficar com a primeira vice-presidência e a primeira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-pode-ter-1a-vice-presidencia-da-
camara-na-chapa-articulada-por-rodrigo-maia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 22:45:52
Título: Em nota, PT reafirma que vacina contra a Covid-19 é um direito do povo 
brasileiro e deve ser garantida pelo SUS
Descrição: A Comissão Executiva Nacional do PT e o Núcleo de Acompanhamento de 
Políticas Públicas da legenda divulgaram, nesta quarta-feira (16), uma nota 
pública condenando o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-nota-pt-reafirma-que-vacina-
contra-a-covid-19-e-um-direito-do-povo-brasileiro-e-deve-ser-garantida-pelo-sus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 22:03:21
Título: STF avança para a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19
Descrição: Começou a dar ruim para o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-
feira (16), pois o STF está avançando para determinar a obrigatoriedade da 
vacinação contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/stf-avanca-para-a-obrigatoriedade-
da-vacina-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 21:37:50
Título: PCdoB e PSB estudam fusão para criar os “Socialistas” em 2021
Descrição: Vem aí os “Socialistas”, novo partido gerado pela fusão do PCdoB e 
PSB. Portanto, saem a foice e o martelo como símbolo do PCdoB e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pcdob-e-psb-estudam-fusao-para-
criar-os-socialistas-em-2021/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 18:18:22
Título: Prefeita de Paris é multada por ser “feminista demais”, ela contratou 
mulheres demais na Prefeitura
Descrição: Feminista demais  a resposta zombeteira da prefeita de Paris, a 
socialista Anne Hidalgo, após ser informada de que ela havia infringido a lei ao
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/prefeita-de-paris-e-multada-por-
contratar-mulheres-demais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 17:11:43
Título: Ibope aponta viés de ‘queda’ de Bolsonaro e abre divergência com Parana 
Pesquisas e Datafolha
Descrição: Pesquisa do Ibope abriu divergência com o Datafolha e a Paraná 
Pesquisas ao apontar nesta quarta-feira (16) queda na popularidade do presidente
Jair Bolsonaro. Segundo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ibope-aponta-vies-de-queda-de-
bolsonaro-e-abre-divergencia-com-parana-pesquisas-e-datafolha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-16 14:24:07
Título: Maia recebe 577 mil assinaturas por mais recursos para o SUS
Descrição: O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigatto, 
entregou nesta terça-feira (15) ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), 577 mil assinaturas coletadas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maia-recebe-577-mil-assinaturas-
por-mais-recursos-para-o-sus/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 10:00:24
Título: Carta as jornalistas 4: os conceitos de externalidades positivas e 
negativas
Descrição: ara melhorar o balanço, muitas empresas reduzem gastos com manutenção
e meio ambiente. E ficam sujeitas a multas expressivas no futuro. Seria uma 
maneira de fugir de armadilhas que quase liquidaram com grandes empresas 
brasileiras, como a Vale, a Sadia, o Unibanco.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/carta-as-jornalistas-4-os-
conceitos-de-externalidades-positivas-e-negativas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 09:00:03
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Força-tarefa de coronavírus da Casa Branca alerta sobre aumento
de casos em estados mais populosos Mais de 100 CNN.com  Canal Números recordes 
de pacientes covid-19 levam hospitais e equipes ao limite Mais de 100 Washington
Po &#8216,Nós os queremos infectados&#8217,: Chris Hayes em e-mails revelando a 
verdade sobre o plano de Trump Covid 4K msnbc.com Últimas [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-212/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 02:51:10
Título: O calvário da Globo, vítima do excesso de poder, por Luis Nassif
Descrição: Dia desses vou desenterrar uma coluna que escrevi para a Folha, no 
final dos anos 90, mostrando como o superpoder transformaria a Globo em um 
paquiderme acomodado, perdendo toda a vitalidade criativa que marcou a era 
Bonifácio de Oliveira Sobrinho.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-calvario-da-globo-vitima-do-excesso-de-
poder-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 23:01:24
Título: TV GGN 20h: Uma análise do plano de vacinação de Pazuello
Descrição: Acompanhe o comentário de Luis Nassif sobre os últimos acontecimentos
na política e economia do Brasil nesta quarta-feira, 16 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-uma-analise-do-plano-de-
vacinacao-de-pazuello/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 22:04:17
Título: Riscos fiscais podem levar BC a ajustar taxa Selic em 2021
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Descrição: Na ata da última reunião do ano, Copom aponta riscos de curto prazo 
por conta da pandemia - e que risco fiscal está em alta
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/riscos-fiscais-podem-levar-bc-a-ajustar-
taxa-selic-em-2021/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 20:14:04
Título: Lewandowski decide a favor da vacina obrigatória: leia o voto
Descrição: Relator votou a favor de que estados e municípios podem determinar a 
vacinação obrigatória, com a aplicação de restrições para fiscalizar
Url :https://jornalggn.com.br/justica/lewandowski-vota-a-favor-da-vacina-
obrigatoria-leia-o-voto/
  
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 18:15:20
Título: Quando as vacinas COVID-19 começarão nos países africanos?
Descrição: Com os países ricos já garantindo um grande número de doses, crescem 
os pedidos para a distribuição equitativa de vacinas contra o coronavírus.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/quando-as-vacinas-covid-19-comecarao-
nos-paises-africanos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-16 18:12:48
Título: Oposição acena apoio a candidato de Rodrigo Maia
Descrição: Enquanto Arthur Lira tenta atrair ‘infiéis’ com promessas sob medida,
PDT confirma apoio a representante do presidente da Câmara dos Deputados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/oposicao-acena-apoio-a-candidato-de-
rodrigo-maia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 09:55:45
Título: Bial chama Bolsonaro de “acéfalo”: “Agora se supera, delirante, ao 
desprezar a única solução, a vacina”, veja vídeo
Descrição: \O inominado contribui de forma decisiva para que mais gente 
morresse\, disse o apresentador da Globo, Pedro Bial, subindo o tom contra 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/bial-chama-bolsonaro-de-acefalo-agora-se-
supera-delirante-ao-desprezar-a-unica-solucao-a-vacina-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 00:15:15
Título: Vídeo: Felipe Neto “explica” por que vacina tem que ser obrigatória
Descrição: Youtuber mostra como funciona a \imunidade de rebanho”, que protege 
quem não pode ser vacinado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-felipe-neto-explica-por-que-
vacina-tem-que-ser-obrigatoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 00:13:14
Título: Guardiões: MPE denuncia Crivella por abuso de poder político
Descrição: O prefeito do Rio, que não conseguiu reeleição, pode ficar inelegível
por 8 anos em razão da atuação do grupo miliciano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guardioes-mpe-denuncia-crivella-por-
abuso-de-poder-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 23:37:49
Título: MPF vê incentivo a grilagem em terra indígena com regra da Funai e 
processa órgão
Descrição: Instrução normativa exclui territórios não homologados, mas em 
processo de delimitação, de sistema que faz a gestão fundiária, Bolsonaro 
prometeu não ampliar demarcação de áreas indígenas no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mpf-ve-incentivo-a-grilagem-em-terra-
indigena-com-regra-da-funai-e-processa-orgao/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 23:00:22
Título: Exclusivo: Entrevista com Marília Campos e Moara Sabóia
Descrição: Nestas eleições de 2020, embora não tenha vencido em nenhuma capital 
como reiteradamente afirma a mídia tradicional, o Partido dos Trabalhadores 
reconquistou cidades industriais populosas, onde já havia governado: Diadema-SP,
a primeira cidade governada pelo PT, Mauá-SP, Juiz de Fora e Contagem, ambas em 
Minas Gerais. São colégios eleitorais expressivos, maiores que várias capitais 
brasileiras. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/exclusivo-entrevista-com-marilia-campos-
e-moara-saboia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 21:33:07
Título: Papa afirma que Natal com restrições e menos consumismo será “mais 
verdadeiro”
Descrição: Pontífice pediu aos católicos que refletissem “sobre a Virgem Maria e
São José, quantas dificuldades eles tiveram, preocupações, e se mantiveram com a
fé, a esperança e o amor. Que seja assim para nós”
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-afirma-que-natal-com-restricoes-e-
menos-consumismo-sera-mais-verdadeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 21:21:10
Título: Entrevista com o rabino Michel Schlesinger, por Ana Beatriz Prudente
Descrição: Líder religioso do judaísmo atua em São Paulo e promove forte 
ativismo na defesa das minorias e de populações mais vulneráveis que, em muitos 
casos, é realizado em projetos ecumênicos.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/entrevista-com-o-rabino-michel-
schlesinger-por-ana-beatriz-prudente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 20:38:19
Título: Cuba inicia terceira fase de ensaios clínicos de sua vacina contra o 
coronavírus
Descrição: Soberana 01, primeiro projeto cubano de vacina, também terá 
voluntários em outros países. Paralelamente, projeto Soberana 02, também 
desenvolvido pelo país socialista, passa a segunda fase de testes
Url :https://revistaforum.com.br/global/cuba-inicia-terceira-fase-de-ensaios-
clinicos-de-sua-vacina-contra-o-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 20:37:45
Título: MP arquiva investigação que apurava irregularidades em contas da 
campanha de Dilma em 2014
Descrição: Procedimento foi aberto em 2017 e corria em sigilo, promotor apontou 
que não há indícios de práticas de crimes, segundo O Globo, que teve acesso ao 
documento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mp-arquiva-investigacao-que-apurava-
irregularidades-em-contas-da-campanha-de-dilma-em-2014/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 19:49:40
Título: Maranhão mostra plataforma que integra todos os dados de saúde pública
Descrição: Estado foi o primeiro do país a reunir indicadores de atenção básica,
urgência e exames de Covid-19 em um registro eletrônico de saúde, iniciativa 
será exibida em seminário da fundação estatal da Bahia que a desenvolveu
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/maranhao-mostra-plataforma-que-integra-
todos-os-dados-de-saude-publica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 18:22:04
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Título: Aprovação ao governo Bolsonaro cai em dezembro, mostra pesquisa 
CNI/Ibope
Descrição: Levantamento aponta que governo é ótimo/bom para 35% e ruim/péssimo 
para 33%, em setembro, índices eram respectivamente de 40% e 29%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aprovacao-ao-governo-bolsonaro-cai-em-
dezembro-mostra-pesquisa-cni-ibope/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 18:03:49
Título: Antropóloga Elizabeth Nasser morre em decorrência da Covid-19
Descrição: Uma das principais expoentes do movimento feminista no Nordeste, ela 
dedicou a vida à implantação das discussões de gênero nas disciplinas que 
ministrava na UFRN
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/antropologa-elizabeth-nasser-morre-em-
decorrencia-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 18:01:03
Título: Rovai e Attuch debatem a crise da Globo e o futuro do jornalismo
Descrição: NA
Url :https://revistaforum.com.br/videos/rovai-e-attuch-debatem-a-crise-da-globo-
e-o-futuro-do-jornalismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 17:46:43
Título: Concentração em países ricos pode deixar até 20% da população mundial 
sem vacina
Descrição: Estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins afirma que cerca de 
7 bilhões de doses já teriam seu destino comprometido, e que muitos países 
pobres só poderão ter acesso aos imunizantes em meados de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/global/concentracao-em-paises-ricos-pode-
deixar-ate-20-da-populacao-mundial-sem-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 17:22:49
Título: Acordo EU-Mercosul é uma espécie de “volta à ALCA” e deve ser combatido
Descrição: Leia no artigo assinado por Rosilene Wansetto e Paulo Victor Melo: 
Organizações da sociedade civil já se mobilizam para barrar acordo com os 
europeus, que é como uma nova ALCA, mas com outros interlocutores
Url :https://revistaforum.com.br/debates/acordo-eu-mercosul-e-uma-especie-de-
volta-a-alca-e-deve-ser-combatido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 16:53:02
Título: Vídeo: Secretário de Pazuello xinga repórter sem saber que microfone 
estava ligado
Descrição: Comentário foi feito por Arnaldo Correia de Medeiros, chefe da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, durante coletiva de imprensa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-secretario-de-pazuello-xinga-
reporter-sem-saber-que-microfone-estava-ligado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 15:56:28
Título: Filha de Aldir Blanc, morto pela Covid-19, responde a Pazuello: “tenho 
ansiedade e angústia, ministro”
Descrição: Pazuello questionou, durante lançamento do Plano Nacional de 
Vacinação, a “ansiedade e angústia” dos brasileiros pela vacina
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/filha-de-aldir-blanc-morto-pela-covid-
19-responde-a-pazuello-tenho-ansiedade-e-angustia-ministro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 15:23:34
Título: Empresária presa por racismo contra entregador é solta após pagar fiança
de R$ 10 mil
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Descrição: De acordo com a vítima, a mulher disse que \não queria esse preto\ na
loja dela. Ofensas foram ouvidas por testemunhas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/empresaria-presa-por-racismo-contra-
entregador-e-solta-apos-pagar-fianca-de-r-10-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 15:10:47
Título: Edinho Silva, prefeito de Araraquara, diz que PT está desconectado com a
sociedade
Descrição: Para o dirigente petista, o partido precisa se rejuvenescer e 
dialogar com as bandeiras políticas do século 21
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/edinho-silva-prefeito-de-araraquara-
diz-que-pt-esta-desconectado-com-a-sociedade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 13:32:06
Título: Prefeito de Niterói denuncia perseguição política “típica de regimes 
autoritários”
Descrição: Rodrigo Neves, que foi alvo de ação da PF nesta quarta, afirma que “a
prestação de contas da Transoceânica e o túnel Charitas Cafubá foi concluída e 
aprovada por órgãos de acompanhamento e financiamento, como a Caixa Econômica 
Federal”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-de-niteroi-denuncia-
perseguicao-politica-tipica-de-regimes-autoritarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-16 13:13:33
Título: Anitta revela que foi vítima de estupro aos 14 anos: “Fiquei olhando 
para a cama cheia de sangue”
Descrição: Cantora relata o abuso em série da Netflix. Ela diz que só 
recentemente parou de se sentir culpada pelo ocorrido
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/anitta-revela-que-foi-vitima-de-estupro-
aos-14-anos-fiquei-olhando-para-a-cama-cheia-de-sangue/
 
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 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: The Intercept
Data: 2020-12-16 05:02:53
Título: Padres posam com armas e atacam a esquerda para criar ‘mídia positiva’ 
para Bolsonaro
Descrição: Na contramão do papa Francisco, eles defendem armas, Olavo de 
Carvalho e a agenda negacionista da pandemia.The post Padres posam com armas e 
atacam a esquerda para criar ‘mídia positiva’ para Bolsonaro appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/16/quem-sao-os-padres-bolsonaristas-que-
usam-as-redes-sociais-para-criar-uma-midia-positiva-para-o-presidente/
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-17 03:00:00
Título: Garantia da preservação de manguezais é apenas uma vitória em uma luta 
para transformar o sistema em que vivemos. Entrevista especial com Mário Soares
Descrição: Recentemente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama chegou a 
abrir os flancos e http://www.ihu.unisinos.br/605614-garantia-da-preservacao-de-
manguezais-e-apenas-uma-vitoria-em-uma-luta-para-transformar-o-sistema-em-que-
vivemos-entrevista-especial-com-mario-soares
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-17 06:00:13
Título: TSE julga hoje se Lindbergh Farias será ou não vereador no Rio
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral julga nesta quinta-feira o recurso de 
Lindbergh Farias contra o indeferimento de seu registro de candidatura pelo TRE-
RJ.Condenado por improbidade ao fazer propaganda pessoal em material distribuído
pela Prefeitura de Nova Iguaçu durante a sua gestão, Lindbergh afirma que o caso
não inclui enriquecimento ilícito, e se refere a um ano não eleitoral.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/tse-julga-hoje-se-lindbergh-farias-
sera-ou-nao-vereador-no-rio-24800428
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-17 06:30:14
Título: Kakay tenta derrubar liminar de Fux sobre juiz de garantias
Descrição: O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, foi o autor do 
pedido ao STF para derrubar uma liminar de Luiz Fux que suspendeu a criação do 
juiz de garantias.Segundo o defensor, a suspensão causou constrangimento a 
pessoas investigadas, como as \presas em flagrante e, muito embora as 
respectivas audiências de custódia não tenham sido realizadas em 24h, não 
tiveram sua prisão relaxada pela autoridade competente\.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/kakay-tenta-derrubar-liminar-de-
fux-sobre-juiz-de-garantias-24800330
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-17 07:00:44
Título: Diferente de candidatos, candidatas foram atacadas por serem mulheres
Descrição: Há um padrão nas ofensas virtuais a candidatos nas eleições 
municipais de 2020: homens são atacados por discursos ou trabalhos, enquanto 
mulheres o são por serem mulheres. A conclusão é do terceiro levantamento do 
MonitorA, uma parceria do Instituto AzMina, InternetLab e Instituto Update, que 
será divulgado nesta quinta-feira.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/diferente-de-candidatos-candidatas-
foram-atacadas-por-serem-mulheres-24800352
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-16 17:46:21
Título: Sem emprego nem auxílio: o Brasil que enfrentará a fome na contramão da 
recuperação do PIB
Descrição: Ao mesmo tempo em que indicadores apontam para o início da saída da 
crise econômica, a taxa de brasileiros vivendo em situação de pobreza extrema 
pode dobrar e atingir uma proporção entre 10% e 15% no começo de 2021, segundo 
projeção do economista Daniel Duque, pesquisador do Ibre-FGV.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55316854
 
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-16 00:00:00
Título: Os arroubos de Jair Bolsonaro são propositais
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Descrição: Era abril desse perturbador 2020 quando o então ministro da Justiça 
Sergio Moro convocou uma coletiva para comunicar a sua saída do governo. Disse 
que não poderia mais continuar, pois teria ouvido expressamente do presidente da
República que ele \queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele 
pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher 
relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente\. Era a admissão 
da tentativa de aparelhar a Polícia Federal. Segundo Moro, Bolsonaro queria só 
uma das 27 superintendências da PF, a do Rio.Leia mais (12/16/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/gabriela-prioli/2020/12/os-arroubos-de-jair-bolsonaro-sao-
propositais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-16 00:00:00
Título: Butantan mantém plano de exportar Coronavac mesmo após venda para o SUS
Descrição: Embora o Ministério da Saúde diga que toda a produ&ccedil,&atilde,o 
do Butantan  sem exce&ccedil,&atilde,o  será adquirida pelo governo federal, o 
instituto segue com planos de exportar parte das vacinas, e acredita que poderá 
manejar como quiser o que exceder o número de 46 milh&otilde,es de doses para o 
SUS.Leia mais (12/16/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/butantan-mantem-plano-de-exportar-coronavac-mesmo-
apos-venda-para-o-sus.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-16 00:00:00
Título: Líder do Aliança no Amazonas é eleito para o Tribunal de Contas
Descrição: Presidente da Assembleia do Amazonas, Josué Neto (Patriota), foi 
eleito por seus pares para vaga no Tribunal de Contas do Estado.Leia mais 
(12/16/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/lider-do-alianca-no-amazonas-e-eleito-para-o-
tribunal-de-contas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-17 03:26:00
Título: Congresso analisa nesta quinta o repasse de R$ 2,84 bilhões a organismos
internacionais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716763-congresso-analisa-nesta-quinta-o-
repasse-de-r-284-bilhoes-a-organismos-internacionais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-17 03:10:00
Título: Câmara aprova texto-base de MP que reorganiza o setor elétrico, sessão é
encerrada
Descrição: Deputados prosseguirão nesta quinta-feira a votação dos destaques que
podem alterar pontos do texto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716759-camara-aprova-texto-base-de-mp-
que-reorganiza-o-setor-eletrico-sessao-e-encerrada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-16 23:50:00
Título: Espaços da Câmara recebem nomes de personalidades femininas que marcaram
história no Brasil
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716733-espacos-da-camara-recebem-nomes-
de-personalidades-femininas-que-marcaram-historia-no-brasil/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-16 23:26:00
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Título: Projeto cria auxílio internet para famílias de baixa renda
Descrição: Objetivo é incluir digitalmente inscritos no Cadastro Único
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715545-projeto-cria-auxilio-internet-
para-familias-de-baixa-renda/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-16 21:54:00
Título: GT sobre a tecnologia 5G no Brasil tem reunião nessa quinta-feira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716668-gt-sobre-a-tecnologia-5g-no-
brasil-tem-reuniao-nessa-quinta-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 20:47:43
Título: Senadores deram recado a Ernesto Araújo ao rejeitarem indicação de 
embaixador, afirma especialista
Descrição: A rejeição ao embaixador Fabio Mendes Marzano, na terça-feira (15), 
dá um recado a Ernesto Araújo em um momento em que o Brasil sofre com 
questionamentos internacionais na ONU, acredita especialista ouvida pela Sputnik
Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121616630166-senadores-deram-recado-
a-ernesto-araujo-ao-rejeitarem-indicacao-de-embaixador-afirma-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 17:05:56
Título: Maia diz que general Pazuello é 'desastre' na Saúde e fala em 
'incompetência'
Descrição: Atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia disse na manhã desta quarta-
feira (16) que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, é um \desastre\ 
no cargo. Maia deu a declaração em café da manhã com jornalistas na residência 
oficial da presidência da Câmara.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121616629463-maia-diz-que-general-
pazuello-e-desastre-na-saude-e-fala-em-incompetencia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 14:31:50
Título: Argentina espera chegada da Sputnik V em 23 de dezembro
Descrição: O Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia 
Gamaleya, que desenvolve a Sputnik V, garantiu no dia 14 de dezembro que o 
imunizante alcançou eficácia contra o coronavírus de 91,4% em 22 mil 
voluntários.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121616629255-argentina-espera-
chegada-da-sputnik-v-em-23-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-16 07:34:41
Título: Combate a 'um punhado de empresas', diz Google sobre novas leis da UE a 
gigantes tecnológicas
Descrição: A União Europeia (UE) divulgou na terça-feira (15) uma nova 
legislação que estabelece regras estritas para os gigantes da tecnologia fazerem
negócios no bloco.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020121616626729-combate-a-um-punhado-de-
empresas-diz-google-sobre-novas-leis-da-ue-a-gigantes-tecnologicas/

Fonte: Xinhua
Título: China será grande impulsionador do crescimento do mercado global de 
inteligência artificial, aponta relatório
Descricao: .... 
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/17/c_139596435.htm

Fonte: Xinhua
Título: China é "indispensável" para forte recuperação econômica global, diz 
Bloomberg
Descricao: .... 
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Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/17/c_139597353.htm
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