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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 13:22:19
Título: Invistam dinheiro de armas no combate à Covid-19 e garantam vacina para 
todos, diz papa Francisco
Descrição: O papa Francisco exortou líderes mundiais, nesta quinta-feira, a 
transferirem recursos investidos em armamentos para enfrentar problemas como a 
pandemia de Covid-19 e fazer com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/invistam-dinheiro-de-armas-no-
combate-a-covid-19-e-garantam-vacina-para-todos-diz-papa-francisco/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 20:14:04
Título: Brasil tem mais de mil mortes em 24h e bate recorde semanal de casos
Descrição: Governo do estado de São Paulo determina volta às aulas mesmo em meio
à alta dos números
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/brasil-tem-mais-de-mil-mortes-
em-24h-e-bate-recorde-semanal-de-casos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 20:05:25
Título: STF autoriza a obrigatoriedade de se vacinar contra a covid-19 , mas sem
uso da força
Descrição: De forma unânime, ministros seguiram posição do relator, para que 
haja medidas restritivas a quem recusar a imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/stf-autoriza-a-obrigatoriedade-
de-se-vacinar-contra-a-covid-19-mas-sem-uso-da-forca

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 20:01:10
Título: Plano de Vacinação do governo ainda não foi operacionalizado, explica 
epidemiologista
Descrição: Parte da operacionalização não depende das vacinas. É a articulação 
com municípios. \Nós estamos muito atrasados\, disse ex-diretor da Secretaria de
Vigilância Epidemiológica
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/plano-de-vacinacao-do-governo-ainda-
nao-foi-operacionalizado-explica-epidemiologista/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-17 00:00:00
Título: Governador do PI quer incluir vacina russa em plano de imunização 
nacional
Descrição: O governador Wellington Dias (PT-PI) articula a inclusão da vacina 
russa Sputnik V no plano nacional de vacinação.Leia mais (12/17/2020 - 13h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/governador-que-incluir-vacina-russa-em-plano-de-
imunizacao-nacional.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 14:25:11
Título: O que está por trás dos ataques de Bolsonaro à vacina chinesa
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre o lobby do Reino Unido 
com Bolsonaro em nome da AstraZeneca, entre outras notícias do dia. Com Nathalia
Urban. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-que-esta-por-tras-dos-ataques-de-
bolsonaro-a-vacina-chinesa/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 19:35:26
Título: Duas a cada três vítimas de trabalho infantil são pretas ou pardas, diz 
IBGE
Descrição: Levantamento mostra que 1,8 milhão de pessoas de 5 a 17 anos estavam 
nessa situação, Bolsonaro defendeu a prática reiteradas vezes desde que assumiu 
Presidência
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/duas-a-cada-tres-vitimas-de-trabalho-
infantil-sao-pretas-ou-pardas-diz-ibge/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-17 15:41:57
Título: Para curar a homossexualidade, jovem teria sido submetida a isolamento, 
exorcismos e terapia em seminário evangélico
Descrição: Cláudia conta que aos 19 anos foi isolada em sítio para \casos 
perdidos\ da Batista Lagoinha, igreja da ministra Damares e da cantora Ana Paula
Valadão
Url :https://apublica.org/2020/12/para-curar-a-homossexualidade-jovem-teria-
sido-submetida-a-isolamento-exorcismos-e-terapia-em-seminario-evangelico/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 13:44:56
Título: PL aprovado no Senado pode legalizar fraudes na compra de terras pela U.
de Harvard
Descrição: Incra e o Poder Judiciário já reconheceram ilegalidades na aquisição 
de terrenos por fundo de investimento dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/pl-aprovado-no-senado-pode-
legalizar-fraudes-na-compra-de-terras-pela-u-de-harvard

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-18 03:00:00
Título: O consumo desenfreado de plástico é insustentável. Entrevista especial 
com Marcelo Montenegro
Descrição: Metade das 9,2 bilhões de toneladas de plástico fabricadas pela 
humanidade desde a década de 1950 foi produzida depois  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605660-o-consumo-desenfreado-de-plastico-e-
insustentavel-entrevista-especial-com-marcelo-montenegro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 13:13:49
Título: Veneno pulverizado em plantações de soja contamina outros cultivos no RS
Descrição: Herbicida se espalha com o vento, prejudicando diversas outras 
culturas vizinhas, como a da uva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/herbicida-toxico-esta-
impactando-plantios-na-campanha-gaucha-denunciam-produtores

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 09:46:46
Título: Uso de agrotóxicos para capina em áreas urbanas segue sem fiscalização 
no Paraná
Descrição: Intimada por parlamentar, Secretaria da Saúde estadual não informa 
como irá coibir o uso do \mata mato\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/uso-de-agrotoxicos-para-capina-
em-areas-urbanas-segue-sem-fiscalizacao-no-parana

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 15:35:25
Título: Agricultura familiar pode sofrer colapso com vetos de Bolsonaro a 
medidas urgentes
Descrição: Vetos à lei que prevê medidas emergenciais de socorro à Agricultura 
Familiar não foram votados nesta quarta-feira no Senado. Setor sofre com efeitos
da pandemia enquanto governo Federal privilegia agronegócio
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/agricultura-familiar-pode-
sofrer-colapso-com-vetos-de-bolsonaro-a-medidas-urgentes/

https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/agricultura-familiar-pode-sofrer-colapso-com-vetos-de-bolsonaro-a-medidas-urgentes/
https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/agricultura-familiar-pode-sofrer-colapso-com-vetos-de-bolsonaro-a-medidas-urgentes/
https://apublica.org/2020/12/para-curar-a-homossexualidade-jovem-teria-sido-submetida-a-isolamento-exorcismos-e-terapia-em-seminario-evangelico/
https://apublica.org/2020/12/para-curar-a-homossexualidade-jovem-teria-sido-submetida-a-isolamento-exorcismos-e-terapia-em-seminario-evangelico/
http://www.ihu.unisinos.br/605660-o-consumo-desenfreado-de-plastico-e-insustentavel-entrevista-especial-com-marcelo-montenegro
http://www.ihu.unisinos.br/605660-o-consumo-desenfreado-de-plastico-e-insustentavel-entrevista-especial-com-marcelo-montenegro
https://revistaforum.com.br/brasil/duas-a-cada-tres-vitimas-de-trabalho-infantil-sao-pretas-ou-pardas-diz-ibge/
https://revistaforum.com.br/brasil/duas-a-cada-tres-vitimas-de-trabalho-infantil-sao-pretas-ou-pardas-diz-ibge/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/uso-de-agrotoxicos-para-capina-em-areas-urbanas-segue-sem-fiscalizacao-no-parana
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/uso-de-agrotoxicos-para-capina-em-areas-urbanas-segue-sem-fiscalizacao-no-parana
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/herbicida-toxico-esta-impactando-plantios-na-campanha-gaucha-denunciam-produtores
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/herbicida-toxico-esta-impactando-plantios-na-campanha-gaucha-denunciam-produtores
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/pl-aprovado-no-senado-pode-legalizar-fraudes-na-compra-de-terras-pela-u-de-harvard
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/pl-aprovado-no-senado-pode-legalizar-fraudes-na-compra-de-terras-pela-u-de-harvard


Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-17 19:17:05
Título: Desmatamento da Amazônia em novembro bate recorde do mês nos últimos 10 
anos
Descrição: A área desmatada da Floresta Amazônica no mês novembro foi de 484 km²
- uma extensão que corresponde ao tamanho do município de Porto Alegre. Trata-se
de um número 23% maior que os 393 km² desmatados em novembro de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121716637176-desmatamento-da-
amazonia-em-novembro-bate-recorde-do-mes-nos-ultimos-10-anos/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-18 06:00:24
Título: Advogada de Flávio se recusou a seguir recomendações de Ramagem em 
relatórios: ‘Sugeria coisa que não tenho controle’
Descrição: A estratégia de anulação do processo da rachadinha pela defesa do 
senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que consta dos dois relatórios da 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) revelados por ÉPOCA na edição de 14 de
dezembro, provocou consternação na opinião pública, deixou o Palácio do Planalto
em absoluto silêncio e colocou em suspeita a credibilidade da agência como órgão
de Estado e dos servidores que lá trabalham. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/advogada-de-flavio-se-recusou-
seguir-recomendacoes-de-ramagem-em-relatorios-sugeria-coisa-que-nao-tenho-
controle-1-24800367

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 13:46:48
Título: Bolsonaro diz que presos políticos foram tratados com dignidade pela 
ditadura militar
Descrição: Segundo o relatório \Brasil: Nunca Mais\, pelo menos 1.918 
prisioneiros políticos atestaram ter sido torturados entre 1964 e 1979 (15 de 
março de 1979 era a data-limite do período a ser investigado)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-presos-politicos-
foram-tratados-com-dignidade-pela-ditadura-militar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 16:37:54
Título: Vexame internacional: Brasil pode perder direito a voto na ONU por falta
de pagamento
Descrição: Uma suplementação orçamentária para honrar compromissos financeiros 
com 30 organismos internacionais, prevista para ser votada pelo Congresso 
Nacional, terminou sem acordo
Url :https://revistaforum.com.br/global/vexame-internacional-brasil-pode-perder-
direito-a-voto-na-onu-por-falta-de-pagamento/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 12:06:58
Título: Artigo | A cordialidade de Bolsonaro
Descrição: O futuro com Bolsonaro é incerto, certeza apenas de que o homem não 
terminará bem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/artigo-a-cordialidade-de-
bolsonaro

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 14:43:54
Título: O alerta de um coronel da reserva sobre a desmoralização das FFAAs com a
tutela a Bolsonaro
Descrição: O marechal Osório, comandante da força terrestre na Guerra da 
Tríplice Aliança já dizia: \É FÁCIL A MISSÃO DE COMANDAR HOMENS LIVRES, BASTA 
MOSTRAR-LHES O CAMINHO DO DEVER\.E o dever do militar das forças armadas NÃO é 
governar (seja lá com que visão político-ideológica) nem tutelar o poder 
político civil.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-alerta-de-um-coronel-da-reserva-sobre-a-
desmoralizacao-das-ffaas-com-a-tutela-a-bolsonaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 00:28:02
Título: Haddad chama Bolsonaro de imbecil e manda ele calar a boca
Descrição: O ex-ministro reagiu à declaração do presidente que diz que pessoas 
podem \virar jacaré\ por tomar vacina contra Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-chama-bolsonaro-de-imbecil-e-
manda-ele-calar-a-boca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 09:29:23
Título: Militares dos EUA acompanharam simulação de guerra entre Brasil e 
Venezuela, diz ministro
Descrição: Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, afirmou que presença de
militares dos EUA na simulação, que ocorreu na Amazônia, é \fruto de acordo de 
reciprocidade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/militares-dos-eua-
acompanharam-simulacao-de-guerra-entre-brasil-e-venezuela-diz-ministro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 15:21:40
Título: Lindbergh Farias é absolvido pelo TSE e vai assumir vaga de vereador no 
Rio
Descrição: Relator do recurso, ministro afirmou em sua decisão que é \incabível 
falar na incidência da inelegibilidade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/lindbergh-farias-e-absolvido-
pelo-tse-e-vai-assumir-vaga-de-vereador-no-rio

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 20:48:44
Título: Presidente da CDHM cobra investigação sobre ameaças de morte contra 
vereadoras negras eleitas pelo PT
Descrição: O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados (CDHM), Helder Salomão (PT-ES), protocolou ofícios nesta semana à 
Polícia Federal e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/presidente-da-comissao-de-direitos-
humanos-da-camara-cobra-investigacao-sobre-ameacas-de-morte-contra-vereadoras-
negras-eleitas-pelo-pt/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 21:52:55
Título: Vídeo mostra deputado apalpando os seios de deputada Isa Penna na Alesp
Descrição: Imagens da assembleia mostram o deputado Fernando Cury (Cidadania) 
chegando por trás da parlamentar do PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-mostra-deputado-apalpando-os-
seios-de-deputada-isa-penna-na-alesp/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 15:14:17
Título: Tribunal ouve 27 testemunhas em processo de impeachment de Wilson Witzel
Descrição: Na lista de testemunhas, Pastor Everaldo, preso desde 28 de agosto, 
pede misericórdia e clemência em depoimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/tribunal-ouve-27-testemunhas-em-
processo-de-impeachment-de-wilson-witzel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 13:26:07
Título: Justiça autoriza inquérito contra desembargador que humilhou guarda 
municipal
Descrição: Eduardo Siqueira rasgou uma multa que recebeu por andar sem máscara 
em uma praia de Santos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/justica-autoriza-inquerito-
contra-desembargador-que-humilhou-guarda-municipal
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 13:12:22
Título: Campanha denuncia demissões e extinção de cursos no Conservatório de 
Tatuí (SP)
Descrição: Mais de 15 mil assinaram petição contra o desmonte daquele que já foi
o maior conservatório da América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/campanha-denuncia-demissoes-e-
extincao-de-cursos-no-conservatorio-de-tatui-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 18:33:14
Título: Kassio Nunes cumpre promessa de Bolsonaro e STF libera a pesca do 
arrasto no RS
Descrição: Indicado por Bolsonaro, ministro reconsiderou pedido rejeitado em 
2019 por Celso de Mello e derrubou a lei gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/kassio-nunes-cumpre-promessa-de-
bolsonaro-e-stf-libera-a-pesca-do-arrasto-no-rs 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 12:32:02
Título: Em meio à pandemia, 300 famílias são despejadas na Cidade Industrial de 
Curitiba
Descrição: Ação ocorreu nesta quinta (17) sob forte aparato policial e sem 
notificação prévia. Moradores não sabem para onde ir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/em-meio-a-pandemia-300-familias-
sao-despejadas-na-cidade-industrial-de-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 11:19:26
Título: Justiça do Equador nega anulação do julgamento do ativista sueco Ola 
Bini
Descrição: Programador foi preso em abril de 2019 e aguarda em liberdade 
definição jurídica do caso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/justica-do-equador-nega-
anulacao-do-julgamento-do-ativista-sueco-ola-bini
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 10:54:25
Título: Número cai, mas trabalho infantil ainda atinge 1,8 milhão de crianças, 
diz IBGE
Descrição: Segundo a PNAD, 4,6% dos brasileiros com idade entre 5 e 17 anos 
estão submetidas a trabalhos prejudiciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/numero-cai-mas-trabalho-
infantil-ainda-atinge-1-8milhao-de-criancas-diz-ibge
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-17 07:52:05
Título: Gestão Doria faz parceria com museu que usa bandeira de escravocratas: 
“É um orgulho”
Descrição: Museu da Imigração fez parte da Virada Cultural, evento é produzido 
por entidade ligada ao secretário Sérgio Sá Leitão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/17/governo-doria-contrata-museu-
que-usa-bandeira-de-escravocratas-e-um-orgulho
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 00:23:44
Título: Após aumento de 30% no pedágio, deputados reeditam o ‘baixa ou acaba’ de
Requião
Descrição: O repto ,baixa ou acaba, sobre os pedágios, da época do governo 
Roberto Requião (MDB), voltou com força no Paraná nessas vésperas de renovação 
do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/apos-aumento-de-30-no-pedagio-
deputados-reeditam-o-baixa-ou-acaba-de-requiao/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 23:00:05
Título: Por 470 votos a 15, Câmara rejeita “pilantropia” com dinheiro do Fundeb
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou, por 470 votos a 15, o projeto de lei 
(PL 4372/20) que regulamenta o repasse de recursos do Fundeb a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/por-470-votos-a-15-camara-rejeita-
pilantropia-com-dinheiro-do-fundeb/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 22:07:27
Título: STF autoriza Flávio Dino comprar vacinas, se Bolsonaro ‘fraquejar’ no 
Plano Nacional de Vacinação
Descrição: Se o presidente Jair Bolsonaro der uma &#8216,fraquejada&#8217, no 
Plano Nacional de Vacinação, o governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB) poderá
comprar vacinas registradas na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/stf-autoriza-flavio-dino-comprar-
vacinas-se-bolsonaro-fraquejar-no-plano-nacional-de-vacinacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 22:02:53
Título: “PT tem que apoiar candidato de Maia à presidência da Câmara”, defende 
Gleisi
Descrição: A dirigente petista ressalta que apoio é &#8216,por uma questão de 
defesa da democracia e defesa dos direitos civis&#8217, A presidente nacional do
PT, deputada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-tem-que-apoiar-candidato-de-
maia-a-presidencia-da-camara-defende-gleisi/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 21:08:00
Título: Esses senhores já maduros são considerados os reis das notícias falsas 
no Twitter
Descrição: Não existe o monopólio da verdade, mas os jornalões estão reclamando 
da concorrência desleal de parlamentares da base do governo Jair Bolsonaro na 
disseminação de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/esses-senhores-ja-maduros-sao-
considerados-os-reis-das-noticias-falsas-no-twitter/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 20:28:27
Título: Depois das eleições, Prefeitura de Curitiba despejou 311 famílias que 
não têm onde morar
Descrição: Depois de eleito, Rafael Greca (DEM) despejou 311 famílias em 
Curitiba, protestam entidades de defesa da moradia popular Forças vivas e 
democráticas da capital paranaense 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/depois-das-eleicoes-prefeitura-de-
curitiba-despejou-311-familias-que-nao-tem-onde-morar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 19:31:46
Título: Rússia é banida da Olimpíada de Tóquio e da Copa de 2022, decide Corte 
Arbitral do Esporte
Descrição: A Corte Arbitral do Esporte (CAS), com sede em Genebra, na Suíça, 
decidiu nesta quinta-feira (17) que a Rússia está banida das competições 
esportivas internacionais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/russia-e-banida-da-olimpiada-de-
toquio-e-da-copa-de-2022-decide-corte-arbitral-do-esporte/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 18:24:55
Título: A mulher de cinco bilhões de reais
Descrição: Mulher paranaense vai comandar pela segunda vez fundo de investimento
de R$ 5,6 bilhões O Comitê Gestor do FI-FGTS terá a paranaense Suzana Leite pela
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/a-mulher-de-cinco-bilhoes-de-reais/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 17:21:45
Título: Rodrigo Maia “adere” à esquerda na votação do Fundeb na Câmara
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aderiu à esquerda para
votar a regulamentação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/rodrigo-maia-adere-a-esquerda-na-
votacao-do-fundeb-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 13:15:01
Título: PIB argentino cresceu 12,8% no terceiro trimestre, Bolsonaro fica com 
ciúmes de los hermanos
Descrição: O Produto Interno Bruto (PIB) argentino recuperou 12,8% no terceiro 
trimestre ante o trimestre anterior, mas registrou contração de 10,2% em relação
ao mesmo período 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pib-argentino-cresceu-128-no-
terceiro-trimestre-bolsonaro-fica-com-ciumes-de-los-hermanos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 12:41:19
Título: OCDE sugere que aposentados, viúvos e deficientes financiem o programa 
Bolsa Família
Descrição: Em relatório sobre a situação econômica do Brasil, a OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) recomendou que o 
governo Jair Bolsonaro amplie o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ocde-sugere-que-aposentados-viuvos-
e-deficientes-financiem-o-programa-bolsa-familia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 12:26:58
Título: PT decide não apoiar candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara
Descrição: O PT decidiu na noite desta quarta-feira (16) que não apoiará a 
candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados. O 
anúncio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-decide-nao-apoiar-candidato-de-
bolsonaro-a-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 11:35:07
Título: Covid-19: Justiça do Rio determina fechamento de hotéis e praias de 
Búzios
Descrição: A Justiça do Rio de Janeiro determinou que hotéis, pousadas e outros 
meios de hospedagem em Búzios sejam fechados a partir de hoje (17), devido 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/covid-19-justica-do-rio-determina-
fechamento-de-hoteis-e-praias-de-buzios/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-17 11:06:55
Título: Pedro Bial detona Bolsonaro na Globo: ‘inominável’, ‘desgovernante’ e 
‘acéfalo’
Descrição: A chapa esquentou para o presidente Jair Bolsonaro na madrugada desta
quinta-feira (17). O jornalista Pedro Bial chamou o mandatário de 
&#8216,inominável&#8217,, &#8216,desgovernante&#8217, e &#8216,acéfalo&#8217, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pedro-bial-detona-bolsonaro-na-
globo-inominavel-desgovernante-e-acefalo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 09:00:57
Título: Manchetes dos jornais dos Estados Unidos
Descrição: Saúde Painel FDA Endossa Vacina Coronavírus Moderna 40K NYT&gt, World
Businessp O governador DeSantis afastou especialistas, promoveu ciência 
questionável e bloqueou medidas de proteção locais contra a Covid, dizem as 
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autoridades Mais de 500 CNN.com  Canal RS Taxa de mortalidade da Covid-19 três 
vezes maior que a da gripe, segundo estudo 33 CNN.com  Canal RSS  [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-estados-unidos-
9/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 09:00:11
Título: Carta ao jovem jornalista 5: como entender conceitos de depreciação, por
Luis Nassif
Descrição: Outro caso clássico foi da Sharp. No final dos anos 80 contratou um 
executivo para colocar suas contas no azul. Colocou em três meses e quebrou a 
empresa um ano depois. Para equilibrar as contas, desmontou o departamento de 
vendas, o de desenvolvimento de novos produtos. Em suma, matou o futuro da 
empresa. Daí a necessidade de fugir da armadilha dos resultados financeiros e 
fiscais imediatos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/carta-ao-jovem-jornalista-5-como-
entender-conceitos-de-depreciacao-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 01:36:31
Título: Barroso, os direitos das crianças e o incrível voto em favor do 
homeschooling
Descrição: Temas com as implicações do homeschooling mereceriam discussões 
abertas, concurso de especialistas, para permitir aos Ministros fundamentar sua 
decisão, não a subordinação da decisão ao marketing do liberalismo mais 
superficial.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/barroso-os-direitos-das-criancas-e-o-
incrivel-voto-em-favor-do-homeschooling/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 21:29:29
Título: Fachin concede habeas corpus a presos do grupo de risco em cadeias 
superlotadas
Descrição: Decisão atende pedido da Defensoria Pública da União (DPU), que 
solicitou a medida coletiva para detentos que cumprem pena em regime semiaberto 
e podem ser afetados pela pandemia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/fachin-concede-habeas-corpus-a-presos-do-
grupo-de-risco-em-cadeias-superlotadas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 18:59:08
Título: São Paulo irá retomar aulas presenciais em fevereiro, independente de 
situação pandêmica
Descrição: “O retorno ocorrerá de forma regionalizada, conforme critérios de 
segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência da Covid-19\, anunciou João 
Doria
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sao-paulo-ira-retomar-aulas-presenciais-
em-fevereiro-independente-de-situacao-pandemica/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 18:24:33
Título: Governo de SP receberá 2 milhões de doses de Corovac e espera ação do 
Ministério da Saúde para formalizar imunizante
Descrição: Gestão de João Doria projeta 9 milhões de doses em janeiro e afirmou 
que pedirá, na próxima semana, a autorização do uso do imunizante à Anvisa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-de-sp-recebera-2-milhoes-de-doses-
de-corovac-e-espera-acao-do-ministerio-da-saude-para-formalizar-imunizante/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 15:28:44
Título: Para ex-chanceleres, Ernesto Araújo sai derrotado de veto à embaixador 
na ONU
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Descrição: \É uma derrota muito expressiva, um sinal político inequívoco\, 
afirmou o ex-ministro das Relações Exteriores nos governos de Collor e FHC, 
Celso Lafer
Url :https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/para-ex-chanceleres-ernesto-
araujo-sai-derrotado-de-veto-a-embaixador-na-onu/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-17 14:30:52
Título: Fracasso anunciado na vacinação faz do Brasil o pior lugar do mundo, por
Gustavo Conde
Descrição: A pandemia já se transformou em mais um capítulo da luta de classes 
sangrenta no Brasil: morrem mais negros, pobres, indígenas e vulneráveis.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/fracasso-anunciado-na-vacinacao-faz-do-
brasil-o-pior-lugar-do-mundo-por-gustavo-conde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 09:33:14
Título: Racismo: criança de 11 anos chora após insultos em partida de futebol na
Caldas Cup
Descrição: Segundo o jogador, ofensa foi dita pelo técnico da equipe adversária.
\Ele falava assim: fecha o preto, fecha o preto aí\, conta o garoto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/racismo-crianca-de-11-anos-chora-apos-
insultos-em-partida-de-futebol-na-caldas-cup/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 02:58:04
Título: #UcranizaBrasil: grupos de direita criam hashtag para convocar atos 
antivacina
Descrição: Apoiadores da campanha pedem o fechamento do STF por sua decisão de 
tornar a vacinação contra o coronavírus obrigatória, e também defendem a 
reeleição de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ucranizabrasil-grupos-de-direita-
criam-hashtag-para-convocar-atos-anti-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 02:01:33
Título: Liminar da Justiça proíbe Doria de transformar Ginásio do Ibirapuera em 
Shopping
Descrição: Decisão da juíza Liliane Keyko Hioki surgiu graças a uma ação popular
conjunta de várias personalidades e grupos defensores do complexo esportivo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/liminar-da-justica-proibe-doria-de-
transformar-ginasio-do-ibirapuera-em-shopping/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 00:35:23
Título: ‘”Devidas explicações”: Cidadania, partido do deputado assediador, solta
nota
Descrição: Imagens da Assembleia de São Paulo mostram Fernando Cury apalpando os
seios da parlamentar Isa Penna (PSOL)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/devidas-explicacoes-cidadania-partido-
do-deputado-assediador-solta-nota/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 00:35:16
Título: Putin ironiza críticas da imprensa ocidental à Rússia: “perto de vocês, 
somos adoráveis”
Descrição: “Nós nos livramos dos problemas do sistema soviético, mas a OTAN 
também prometeu que não se expandiria para o leste, mas não cumpriu isso”, 
criticou o mandatário
Url :https://revistaforum.com.br/global/putin-ironiza-criticas-da-imprensa-
ocidental-a-russia-perto-de-voces-somos-adoraveis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 00:09:28
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Título: Em crítica à Pfizer, Bolsonaro diz que pessoas podem “virar jacaré” se 
tomarem vacina
Descrição: O presidente reclamou do contrato da farmacêutica estadunidense e fez
suposições polêmicas nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-critica-a-pfizer-bolsonaro-diz-que-
pessoas-podem-virar-jacare-se-tomarem-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 23:38:35
Título: Candidato de Rafael Correa lidera pesquisa sobre eleição presidencial no
Equador
Descrição: O jovem economista Andrés Arauz tem vantagem de 13 pontos percentuais
sobre o segundo colocado, faltando menos de dois meses para o primeiro turno
Url :https://revistaforum.com.br/global/candidato-de-rafael-correa-lidera-
pesquisa-sobre-eleicao-presidencial-no-equador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 23:28:59
Título: Irritado com Anvisa, Pazuello bate na mesa e pergunta: “O que falta para
comprar as vacinas?”
Descrição: Apesar de criticar publicamente a \ansiedade\ pela imunização, o 
ministro estaria insatisfeito nos bastidores, diz CNN
Url :https://revistaforum.com.br/politica/irritado-com-anvisa-pazuello-bate-na-
mesa-e-pergunta-o-que-falta-para-comprar-as-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 22:48:23
Título: Vídeo: passageira racista é expulsa de ônibus na Espanha
Descrição: Episódio aconteceu nas Ilhas Canárias. Senhora tentou intimidar uma 
mulher negra para obrigá-la a se levantar do assento, mas provocou o repúdio dos
demais passageiros
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-passageira-racista-e-expulsa-de-
onibus-na-espanha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 22:17:16
Título: Pastor Everaldo, que batizou Bolsonaro, pede clemência em depoimento
Descrição: Ele se recusou a responder perguntas sobre suposto de desvio em verba
da saúde que levou ao processo de impeachment de Wilson Witzel
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pastor-everaldo-que-batizou-bolsonaro-
pede-clemencia-em-depoimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 21:13:20
Título: Agências da Caixa voltam a registrar filas e preocupam bancários
Descrição: Datas para pagamentos do auxílio emergencial, do Bolsa Família e de 
benefícios concedidos por prefeituras coincidiram, o que somado à diminuição do 
número de empregados do banco, resultaram no retorno das aglomerações. Fenae 
alerta que atendimento à população corre riscos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/agencias-da-caixa-voltam-a-registrar-
filas-e-preocupam-bancarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 19:16:10
Título: 2021: vacina para todos e menos sofrimento à população brasileira, por 
Alexandre Padilha
Descrição: Descobrimos novas formas de organização para enfrentar as batalhas e 
de como nos solidarizar com a dor do próximo. Perdemos parentes, amigos, 
conhecidos e muitas pessoas ficaram com sequelas da doença. Que em 2021 possamos
aliviar as aflições que passamos neste cruel 2020.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/2021-vacina-para-todos-e-menos-sofrimento-
a-populacao-brasileira-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-17 18:51:41
Título: Família de ex-namorada de Ayrton Senna está envolvida em disputa de 
terra em Eldorado dos Carajás
Descrição: Adriane Rocha Yamin, a irmã e o pai Amilcar, criador das Duchas 
Corona, declaram ser donos de fazenda contígua ao Acampamento Osmir Venuto, alvo
de tiros e de incêndio na noite de segunda-feira, no Pará
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/familia-de-ex-namorada-de-ayrton-senna-
esta-envolvida-em-disputa-de-terra-em-eldorado-dos-carajas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 18:19:28
Título: Luciano Huck promete doar dinheiro para fundo antirracista que ele mesmo
sugeriu e apanha nas redes
Descrição: Apresentador e pré-candidato à Presidência foi criticado, entre 
outros motivos, por não fazer a doação para entidades que já existem e são 
administradas por negros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/luciano-huck-promete-doar-dinheiro-
para-fundo-antirracista-que-ele-mesmo-sugeriu-e-apanha-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 18:16:26
Título: Atriz Christina Rodrigues, que esperava vaga no CTI, morre de Covid-19 
no Rio de Janeiro
Descrição: Ela ganhou fama por atuar em quadros de humor do extinto programa 
Zorra Total, da Rede Globo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/atriz-christina-rodrigues-
que-esperava-vaga-no-cti-morre-de-covid-19-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 17:02:00
Título: Bolsonaro veta trecho de lei que previa internet banda larga em todas as
escolas públicas até 2024
Descrição: Fundo que seria utilizado para investimento no projeto tem R$ 21,8 
bilhões acumulados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-veta-trecho-de-lei-que-
previa-internet-banda-larga-em-todas-as-escolas-publicas-ate-2024/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 16:07:20
Título: Fórum Onze e Meia #413 – O que está por trás dos ataques de Bolsonaro à 
vacina chinesa
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre o lobby do Reino Unido 
com Bolsonaro em nome da AstraZeneca, entre outras notícias do dia. Com Nathalia
Urban. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo. 
#FórumOnzeeMeia
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
413-o-que-esta-por-tras-dos-ataques-de-bolsonaro-a-vacina-chinesa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 15:44:03
Título: Influenciadora digital, estudante de medicina arrancou o coração da mãe 
ainda viva na Moldávia
Descrição: Segundo a imprensa local, Anna Leikovic, de 21 anos, retirou os 
órgãos da mãe, de 40 anos, com uma faca de cozinha
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/influenciadora-digital-
estudante-de-medicina-arrancou-o-coracao-da-mae-ainda-viva-na-moldavia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 15:04:04
Título: Adiado pela terceira vez, julgamento de Salles só volta à pauta em 
fevereiro, diz TJ-SP
Descrição: Na ação, movida pelo MP-SP, o ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro 
é acusado de alterar estudos e perseguir funcionários da Fundação Florestal para
beneficiar empresas de mineração ligadas à Fiesp
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/adiado-pela-terceira-vez-
julgamento-de-salles-so-volta-a-pauta-em-fevereiro-diz-tj-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 13:47:38
Título: Água vira commodity e é negociada na bolsa de valores dos Estados Unidos
Descrição: A iniciativa traz um sério risco para o fornecimento de água para 
populações mais pobres e precede uma prevista guerra pela água, semelhante ao 
que ocorre com o petróleo
Url :https://revistaforum.com.br/global/agua-vira-commodity-e-e-negociada-na-
bolsa-de-valores-dos-estados-unidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-17 13:41:46
Título: Justiça Militar prende 12 PMs acusados de corrupção, tráfico e falso 
testemunho
Descrição: Na operação, a Corregedoria encontrou drogas e armas irregulares no 
alojamento de alguns policiais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-militar-prende-12-pms-acusados-
de-corrupcao-trafico-e-falso-testemunho/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-17 21:05:24
Título: Como a lei enxerga a maconha na América Latina
Descrição: Em novembro, a Argentina legalizou o cultivo de maconha para uso 
medicinal. É o primeiro passo para a legalização da droga no país, que se une ao
Uruguai, México e Colômbia nesse caminho.The post Como a lei enxerga a maconha 
na América Latina appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/17/maconha-legalizacao-america-latina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-17 12:37:50
Título: Ação institucional ou confronto: morte de João Beto escancarou a divisão
no movimento negro
Descrição: Os dois tipos de ações são válidas e não excludentes. O desafio para 
o ativismo negro agora é conciliá-las.The post Ação institucional ou confronto: 
morte de João Beto escancarou a divisão no movimento negro appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/17/acao-institucional-ou-confronto-morte-
de-joao-beto-escancarou-a-divisao-no-movimento-negro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-18 06:30:02
Título: MPF ignora mentiras de depoente da CPMI das Fake News
Descrição: O Ministério Público Federal ignorou mentiras do depoimento de Hans 
River, ex-funcionário da Yacows, agência de disparo de mensagens em massa, à 
CPMI das Fake News, e pediu que a Justiça arquive o inquérito por falso 
testemunho.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mpf-ignora-mentiras-de-depoente-da-
cpmi-das-fake-news-24801907
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-17 18:11:43
Título: Enquanto Bolsonaro patina em se aproximar de Biden, oposição brasileira 
ganha terreno com democratas
Descrição: Enviado climático e cotada para secretária do novo presidente se 
aproximaram de lideranças políticas indígenas do Brasil.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55354544
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-17 22:47:18
Título: Lewandowski, o melhor jogador para a FIFA, com números recordes no ano 
da pandemia

http://www.bbc.com/portuguese/geral-55354544
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mpf-ignora-mentiras-de-depoente-da-cpmi-das-fake-news-24801907
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mpf-ignora-mentiras-de-depoente-da-cpmi-das-fake-news-24801907
https://theintercept.com/2020/12/17/acao-institucional-ou-confronto-morte-de-joao-beto-escancarou-a-divisao-no-movimento-negro/
https://theintercept.com/2020/12/17/acao-institucional-ou-confronto-morte-de-joao-beto-escancarou-a-divisao-no-movimento-negro/
https://theintercept.com/2020/12/17/maconha-legalizacao-america-latina/
https://revistaforum.com.br/brasil/justica-militar-prende-12-pms-acusados-de-corrupcao-trafico-e-falso-testemunho/
https://revistaforum.com.br/brasil/justica-militar-prende-12-pms-acusados-de-corrupcao-trafico-e-falso-testemunho/
https://revistaforum.com.br/global/agua-vira-commodity-e-e-negociada-na-bolsa-de-valores-dos-estados-unidos/
https://revistaforum.com.br/global/agua-vira-commodity-e-e-negociada-na-bolsa-de-valores-dos-estados-unidos/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/adiado-pela-terceira-vez-julgamento-de-salles-so-volta-a-pauta-em-fevereiro-diz-tj-sp/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/adiado-pela-terceira-vez-julgamento-de-salles-so-volta-a-pauta-em-fevereiro-diz-tj-sp/


Descrição: O órgão dirigente do futebol premia com The Best o artilheiro do 
Bayern, campeão da Bundesliga, da Champions e das Supercopas da Europa e da 
Alemanha
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-12-17/lewandowski-o-melhor-jogador-
para-a-fifa-com-numeros-recordes-no-ano-da-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-17 12:21:41
Título: Diretora do FMI pede aos países latino-americanos que não retirem o 
apoio fiscal: “A pandemia não acabou” 
Descrição: Kristalina Georgieva recomenda que Brasil tenha como prioridade 
“evitar que a pobreza dispare”
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-17/diretora-do-fmi-pede-aos-
paises-latino-americanos-que-nao-retirem-o-apoio-fiscal-a-pandemia-nao-
acabou.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-18 00:00:00
Título: Sabotagem de Bolsonaro à vacina atrapalha também a retomada da economia
Descrição: Dias depois de chamar a Covid-19 de gripezinha, em março, Jair 
Bolsonaro usou um argumento econômico para justificar sua indiferença diante da 
pandemia. \Não é apenas a questão de vida. É a questão da economia também\, 
declarou.Leia mais (12/18/2020 - 00h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/12/sabotagem-de-bolsonaro-a-vacina-atrapalha-
tambem-a-retomada-da-economia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-17 00:00:00
Título: Kassab deixa Casa Civil de Doria depois de quase 2 anos e mira 2022
Descrição: A 15 dias de completar dois anos como secretário licenciado da Casa 
Civil de São Paulo, Gilberto Kassab acertou sua saída do cargo com o governador 
João Doria (PSDB).Leia mais (12/17/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/kassab-deixa-casa-civil-de-doria-depois-de-quase-2-anos-e-
mira-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-17 00:00:00
Título: Governador do PI quer incluir vacina russa em plano de imunização 
nacional
Descrição: O governador Wellington Dias (PT-PI) articula a inclusão da vacina 
russa Sputnik V no plano nacional de vacinação.Leia mais (12/17/2020 - 13h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/governador-que-incluir-vacina-russa-em-plano-de-
imunizacao-nacional.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-18 01:21:00
Título: Câmara aprova projeto que regulamenta o Fundeb sem repasse para 
filantrópicas
Descrição: Deputados confirmaram decisão do Senado de excluir repasses do fundo 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717260-camara-aprova-projeto-que-
regulamenta-o-fundeb-sem-repasse-para-filantropicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-18 00:04:00
Título: Aprovado texto-base de projeto que libera recursos para combate à 
pandemia
Descrição: Estão em análise os destaques que podem alterar o texto
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717343-aprovado-texto-base-de-projeto-
que-libera-recursos-para-combate-a-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-17 23:17:00
Título: Comissão externa promove reunião sobre luta antirracismo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717298-comissao-externa-promove-reuniao-
sobre-luta-antirracismo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-18 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 18 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta sexta-feira 
(18), marcada pela decisão do STF de vacinação obrigatória, pelo fim do 
Réveillon em SP e Carnaval em Pernambuco, pelas candidaturas à chefia da Câmara 
dos Deputados e pela confusão na Assembleia Legislativa de SP.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020121816639023-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-18-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-17 19:17:05
Título: Desmatamento da Amazônia em novembro bate recorde do mês nos últimos 10 
anos
Descrição: A área desmatada da Floresta Amazônica no mês novembro foi de 484 km²
- uma extensão que corresponde ao tamanho do município de Porto Alegre. Trata-se
de um número 23% maior que os 393 km² desmatados em novembro de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121716637176-desmatamento-da-
amazonia-em-novembro-bate-recorde-do-mes-nos-ultimos-10-anos/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-17 05:19:22
Título: Chancelaria da Rússia apela para retirada total de armas nucleares dos 
EUA da Europa
Descrição: A situação em torno das armas nucleares dos EUA na Europa é motivo de
preocupação em termos de viabilidade do Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP), afirmou a representante oficial do Ministério das Relações 
Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020121716631256-chancelaria-da-russia-
apela-para-retirada-total-de-armas-nucleares-dos-eua-da-europa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-17 02:21:48
Título: TRF-3 concede direito de resposta após Secom chamar Major Curió de 
'herói nacional'
Descrição: Na quarta-feira (16), o Tribunal Regional Federal da Terceira Região 
(TRF-3) concedeu direito de resposta a seis mulheres que foram vítimas ou 
tiveram familiares vítimas da Ditadura Militar no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121716630708-trf-3-concede-direito-
de-resposta-apos-secom-chamar-major-curio-de-heroi-nacional-em-postagem/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-17 15:46:33
Título: As terapias de igrejas que torturam jovens LGBTQI+ no Paraguai
Descrição: Igrejas e pseudoprofissionais de saúde mental oferecem terapias de 
conversão sexual no Paraguai, uma forma de tortura, com total impunidade
Url :https://apublica.org/2020/12/as-terapias-de-igrejas-que-torturam-jovens-
lgbtqi-no-paraguai/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-17 15:45:35
Título: No México, religiosos promovem “correção” da homossexualidade e combatem
lei que proíbe terapia para LGBTQI+
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Descrição: Exodus atua junto a oito igrejas evangélicas em ao menos dez estados 
do país, grupo católico também oferece “tratamento” para homossexuais
Url :https://apublica.org/2020/12/no-mexico-religiosos-promovem-correcao-da-
homossexualidade-e-combatem-lei-que-proibe-terapia-para-lgbtqi/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-17 15:39:02
Título: Organização cristã internacional Exodus promove reorientação sexual para
LGBTQI+ na América Latina
Descrição: Investigação entre cinco países revela atuação de rede de religiosos 
para reprimir homossexualidade e identidade de gênero, participantes relatam 
abusos e violação de direitos
Url :https://apublica.org/2020/12/organizacao-crista-internacional-exodus-
promove-reorientacao-sexual-para-lgbtqi-na-america-latina/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-17 15:36:25
Título: Maior congresso de sexualidade cristã do Brasil quer “restaurar” LGBTQI+
Descrição: Reportagem acompanhou evento realizado por organização religiosa 
internacional que orienta jovens cristãos a abandonar “comportamento 
homossexual” e pessoas trans a reverter sua identidade de gênero
Url :https://apublica.org/2020/12/maior-congresso-de-sexualidade-crista-do-
brasil-quer-restaurar-lgbtqi/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-17 15:35:56
Título: No Equador, a transfobia segue viva
Descrição: Gonzalo, homem trans, conta sua história e mostra que, apesar de 
proibidas no país, as terapias de conversão sexual seguem sendo realizadas pelas
igrejas
Url :https://apublica.org/2020/12/no-equador-a-transfobia-segue-viva/
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