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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: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 19:31:10
Título: Mortos pela covid em dezembro já superam todos os óbitos registrados em 
novembro
Descrição: Ainda sem os dados de sábado, total de mortes está acima de tudo o 
que foi notificado na semana passada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/mortos-pela-covid-em-dezembro-
ja-superam-todos-os-obitos-registrados-em-novembro

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 19:09:33
Título: Expostos, trabalhadores nem sempre encontram amparo legal ao contrair 
covid-19
Descrição: “Quem, durante a pandemia, está expondo seu corpo em contato com 
outras pessoas, corre o risco de adquirir uma doença que se contrai por meio das
vias respiratórias. É por isso que tem que se presumir que o ambiente de 
trabalho se torna um fator de risco constante para o trabalhador e a 
trabalhadora”, defende a juíza do Trabalho Valdete Severo
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/expostos-trabalhadores-nem-sempre-
encontram-amparo-legal-ao-contrair-covid-19/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 07:46:14
Título: Desmatamento explica o novembro mais quente desde a década de 1980
Descrição: Novembro de 2020 registrou 0,77ºC a mais do que média mundial do mês 
registrada entre 1981 e 2010
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/desmatamento-explica-o-novembro-
mais-quente-desde-a-decada-de-1980

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-18 19:38:33
Título: As 'cicatrizes' gigantes sobre a Terra deixadas pela mineração
Descrição: O desejo desenfreado por eletrônicos, combustíveis e riquezas 
geológicas está estampado de forma devastadora em todo planeta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-55280352

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 07:45:43
Título: Tribunal Penal Internacional investiga Bolsonaro, o que isso significa?
Descrição: Denunciado por violações contra o meio ambiente e povos indígenas, 
Bolsonaro pode se tornar réu em Haia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/tribunal-penal-internacional-
investiga-bolsonaro-o-que-isso-significa

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 10:57:09
Título: Biden nomeia deputada indígena anti-Bolsonaro como secretária do 
Interior dos EUA
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Descrição: A chapa promete esquentar para o presidente Jair Bolsonaro, a partir 
de 20 de janeiro de 2021, quando a deputada democrata Deb Haaland ocupar o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/biden-nomeia-deputada-indigena-
anti-bolsonaro-como-secretaria-do-interior-dos-eua/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 21:10:18
Título: PT, PCdoB, PSB e PDT entram na ‘Frente Ampla’ pela presidência da Câmara
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta sexta-
feira (18) uma &#8216,Frente Ampla&#8217, com 11 partidos políticos na disputa 
pela presidência da Casa em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-pcdob-psb-e-pdt-entram-na-
frente-ampla-pela-presidencia-da-camara/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 20:24:46
Título: Oposição avalia que ‘a casa de Bolsonaro caiu’ com decisão de Cármen 
Lúcia
Descrição: A oposição ficou alvoroçada nesta sexta-feira (18) diante da decisão 
da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou à 
Procuradoria-Geral da República 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/oposicao-avalia-que-a-casa-de-
bolsonaro-caiu-com-decisao-de-carmen-lucia/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 21:48:08
Título: STF manda investigar ABIN, PSB e Rede querem Ramagem fora, por Marcelo 
Auler
Descrição: O pedido foi protocolado junto a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 6529/DF que o PSB e a Rede de Sustentabilidade impetraram em agosto 
passado.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/stf-manda-investigar-abin-psb-e-rede-
querem-ramagem-fora-por-marcelo-auler/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 12:02:16
Título: Ramagem e escolta de Bolsonaro de 2018 compõem “Abin Paralela”, diz 
revista
Descrição: Diretor geral da Abin e sua “Equipe Messias” repassaram relatórios 
clandestinos para defesa de Flávio Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ramagem-e-escolta-de-bolsonaro-de-
2018-compoem-abin-paralela-diz-revista/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 18:00:11
Título: Matérias sobre Abin e Flávio levam Jair Bolsonaro a atacar imprensa
Descrição: Em evento no Rio de Janeiro, presidente incita PMs contra 
jornalistas, afirmando que a mídia “sempre estará contra” agentes públicos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/materias-sobre-abin-e-flavio-levam-jair-
bolsonaro-a-atacar-imprensa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 12:30:55
Título: Defesa de Flávio Bolsonaro confirma que recebeu documentos da Abin, mas 
não usou
Descrição: “Nenhuma orientação do Ramagem o Flávio seguiu ou me pediu para 
seguir. Eu não tenho contato nenhum com o Ramagem”, disse a advogada Luciana 
Pires
Url :https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-flavio-bolsonaro-confirma-
que-recebeu-documentos-da-abin-mas-nao-usou/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-19 05:30:52
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Título: 'Família Bolsonaro acha que conquistou o Estado para si', critica 
presidente da OAB sobre caso Abin
Descrição: O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, defendeu que a Procuradoria-
Geral da República investigue a participação da Abin, institucionalmente ou em 
uma estrutura paralela, para produzir relatórios de orientação para a defesa de 
Flávio Bolsonaro.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-bolsonaro-acha-que-
conquistou-estado-para-si-critica-presidente-da-oab-sobre-caso-abin-24804542

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 16:48:24
Título: Caso Isa Penna e o machismo estrutural na Alesp: \Um espaço extremamente
violento\
Descrição: Sequência de atos antes e após a importunação sexual cometida pelo 
Fernando Cury mostram que violência é uma constante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/caso-isa-penna-e-o-machismo-
estrutural-na-alesp-um-espaco-extremamente-violento

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 20:38:30
Título: Dilma se solidariza com Isa Penna: violência sexual e violência política
num mesmo gesto
Descrição: O que aconteceu no plenário da Alesp é uma revoltante repetição do 
que acontece todos os dias com milhões de mulheres
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/dilma-se-solidariza-com-isa-penna-
violencia-sexual-e-violencia-politica-num-mesmo-gesto/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 23:00:23
Título: TV GGN 20h: O assédio sexual no mundo da política
Descrição: Veja o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos na política e na economia nesta sexta-feira, 18 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-assedio-sexual-no-mundo-da-
politica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 22:42:39
Título: Lula envia mensagem de Natal aos catadores e promete: “Dias melhores 
virão”
Descrição: Ex-presidente que recebeu a categoria no Palácio do Planalto costuma 
repetir o encontro todo final de ano, o que não será possível este ano devido à 
pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-envia-mensagem-de-natal-aos-
catadores-e-promete-dias-melhores-virao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 17:29:44
Título: 84 anos do Papa Francisco: relembre mensagem do pontífice aos movimentos
sociais
Descrição: O líder católico, aniversariante de 17 de dezembro, têm reiterado em 
suas declarações o apoio às lutas populares globais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/84-anos-do-papa-francisco-
relembre-mensagem-do-pontifice-aos-movimentos-sociais

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 16:49:02
Título: Denunciado por corrupção advogado que mais conquistou benefícios da Lava
Jato
Descrição: Não há nenhuma explicação boa para o fato de um dos maiores atores da
“maior operação anticorrupção do planeta” ganhar dinheiro de forma corrupta, 
valendo-se das facilidades que encontrava junto a juiz e procuradores.
Url :https://jornalggn.com.br/lava-jato-lado-b/denunciado-por-corrupcao-
advogado-que-mais-conquistou-beneficios-da-lava-jato/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 15:09:30
Título: Obama inclui “Bacurau” em sua lista de filmes preferidos do ano
Descrição: Filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles faz críticas 
diretas ao imperialismo norte-americano no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/global/obama-inclui-bacurau-em-sua-lista-de-
filmes-preferidos-do-ano/

Fonte: Xinhua
Título: Entrevista: Presidente de faculdade dos EUA pede maior compreensão entre
americanos e chineses
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139600197.htm

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-12-18 11:47:52
Título: Cómo restablecer la relación entre EE. UU. Y China
Descrição: Un grupo de expertos se reunió para debatir las perspectivas de 
cooperación y competencia entre las economías más poderosas del mundo.
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/18/business/dealbook/us-china-relations-
debate.html

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 19:29:29
Título: Uso da TR para correção de dívidas trabalhistas é inconstitucional, diz 
STF
Descrição: Por maioria de votos, ministros do Supremo definem que os indicadores
a serem usados nos cálculos para correção são IPCA-e e Selic
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/uso-da-tr-para-correcao-de-dividas-
trabalhistas-e-inconstitucional-diz-stf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-19 01:47:02
Título: Vera Mossa: “defesa do Ibirapuera também requer um projeto político para
o esporte”
Descrição: Ex-jogadora de vôlei e integrante do movimento Esporte Pela 
Democracia disse que liminar que impede transformação do complexo esportivo em 
shopping é uma “vitória pontual, de uma luta que ainda não terminou”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/vera-mossa-defesa-do-ibirapuera-tambem-
requer-um-projeto-politico-para-o-esporte/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 19:04:14
Título: \Fizemos jus à luta de Florestan Fernandes\, comemora Daniel Cara sobre 
o novo Fundeb
Descrição: Dirigente da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação diz que o 
Fundeb \quase foi alvo da insanidade bolsonarista\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/fizemos-jus-a-luta-de-florestan-
fernandes-comemora-daniel-cara-sobre-o-novo-fundeb

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 15:11:46
Título: Dólar em alta foi decisivo para Mercedes fechar fábrica com 370 
trabalhadores em SP
Descrição: Empresa responde por 8,4% do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) arrecadado por Iracemápolis (SP)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/dolar-em-alta-foi-decisivo-para-
mercedes-fechar-fabrica-com-370-trabalhadores-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 18:23:23
Título: Governo do PR obtém liberação para construir 7 novas hidrelétricas e 
ignora atingidos

http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139600197.htm
https://www.nytimes.com/2020/12/18/business/dealbook/us-china-relations-debate.html
https://www.nytimes.com/2020/12/18/business/dealbook/us-china-relations-debate.html
https://revistaforum.com.br/global/obama-inclui-bacurau-em-sua-lista-de-filmes-preferidos-do-ano/
https://revistaforum.com.br/global/obama-inclui-bacurau-em-sua-lista-de-filmes-preferidos-do-ano/
https://revistaforum.com.br/esporte/vera-mossa-defesa-do-ibirapuera-tambem-requer-um-projeto-politico-para-o-esporte/
https://revistaforum.com.br/esporte/vera-mossa-defesa-do-ibirapuera-tambem-requer-um-projeto-politico-para-o-esporte/
https://jornalggn.com.br/noticia/uso-da-tr-para-correcao-de-dividas-trabalhistas-e-inconstitucional-diz-stf/
https://jornalggn.com.br/noticia/uso-da-tr-para-correcao-de-dividas-trabalhistas-e-inconstitucional-diz-stf/
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/dolar-em-alta-foi-decisivo-para-mercedes-fechar-fabrica-com-370-trabalhadores-em-sp
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/dolar-em-alta-foi-decisivo-para-mercedes-fechar-fabrica-com-370-trabalhadores-em-sp
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/fizemos-jus-a-luta-de-florestan-fernandes-comemora-daniel-cara-sobre-o-novo-fundeb
https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/fizemos-jus-a-luta-de-florestan-fernandes-comemora-daniel-cara-sobre-o-novo-fundeb


Descrição: Em um mesmo ano, governo enviou projetos para construção de mais de 
20 empreendimentos para geração de energia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/governo-do-pr-obtem-liberacao-
para-construir-7-novas-hidreletricas-e-ignora-atingidos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 16:19:05
Título: Alerj aprova lei que determina prioridade de investigações de crimes 
contra crianças
Descrição: Projeto batizado de \Lei Ágatha\ seguiu para o governador em 
exercício Cláudio Castro sancionar no prazo de 15 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/alerj-aprova-lei-que-determina-
prioridade-de-investigacoes-de-crimes-contra-criancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 15:15:57
Título: Lei do Aborto avança no Senado argentino, votação está prevista para 29 
de dezembro
Descrição: Comissões da Câmara Alta decidiram nesta quinta-feira (17), por 
maioria, seguir com a votação do PL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/lei-do-aborto-avanca-no-senado-
argentino-votacao-esta-prevista-para-29-de-dezembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 13:07:49
Título: Internacional Progressista apela à ONU pelo fim das sanções dos EUA 
contra 30 países
Descrição: Sanções contra Irã e Venezuela foram endurecidas mesmo na pandemia, 
denuncia organização fundada por Bernie Sanders
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/internacional-progressista-
apela-a-onu-pelo-fim-das-sancoes-dos-eua-contra-30-paises
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 10:16:20
Título:  Fórum: mulheres negras do Nordeste debatem eleições e rumo da politica 
institucional
Descrição: Fórum de Mulheres Negras e Poder do Nordeste avaliou cenário 
eleitoral e elencou desafios para fortalecer parlamentares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/forum-mulheres-negras-do-
nordeste-debatem-eleicoes-e-rumo-da-politica-institucional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 10:14:51
Título: Artigo | Assédio sexual na Globo e o perigo de substituir o sindicato 
por compliance
Descrição: Afinal quem tem dinheiro para pagar um tal de “compliance” privado 
para supostamente garantir seus direitos individuais?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/artigo-assedio-sexual-na-globo-
e-o-perigo-de-substituir-o-sindicato-por-compliance
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-18 07:45:43
Título: Tribunal Penal Internacional investiga Bolsonaro, o que isso significa?
Descrição: Denunciado por violações contra o meio ambiente e povos indígenas, 
Bolsonaro pode se tornar réu em Haia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/18/tribunal-penal-internacional-
investiga-bolsonaro-o-que-isso-significa
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-19 00:56:16
Título: Stalin é lembrado em seu aniversário pela derrota imposta aos nazistas
Descrição: Josef Stalin completaria nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, mais 
um aniversário, se ainda estivesse vivo. Ele reverenciado mundialmente por ter 
liderado a Revolução Russa, 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/stalin-e-lembrado-em-seu-
aniversario-pela-derrota-imposta-aos-nazistas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 23:25:32
Título: José Dirceu diz que Bolsonaro “bateu no teto” e não vence o segundo 
turno em 2022
Descrição: O ex-ministro da José Dirceu, do PT, previu nesta sexta-feira (18) 
que o presidente Jair Bolsonaro bateu no teto e não vencerá o segundo turno 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/jose-dirceu-diz-que-bolsonaro-
bateu-no-teto-e-nao-vence-o-segundo-turno-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 22:57:05
Título: Em nota, PT oficializa bloco de oposição a Bolsonaro na Câmara
Descrição: Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (18), o líder do PT, 
Enio Verri (PR), anunciou que a bancada decidiu participar do Bloco que reúne 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-nota-pt-oficializa-bloco-de-
oposicao-a-bolsonaro-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 19:15:58
Título: Alexandre de Moraes, do STF, manda prender jornalista bolsonarista
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal (STF), 
mandou nesta sexta-feira (18) o jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio de 
volta à prisão. Moraes determinou que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/alexandre-de-moraes-do-stf-manda-
prender-jornalista-bolsonarista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 18:09:04
Título: Maioria dos brasileiros é contra a vacinação obrigatória, diz a Paraná 
Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas divulgou levantamento nesta sexta-feira (18) sobre
a posição dos brasileiros acerca da vacinação contra a covid-19. Segundo o 
instituto, a maioria é 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maioria-dos-brasileiros-e-contra-a-
vacinacao-obrigatoria-diz-a-parana-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 17:34:16
Título: Maia arrega para Bolsonaro e desiste de votar o auxílio emergencial
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro enquadrou nesta sexta-feira (18) o 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, que arregou e desistiu de 
examinar no plenário a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maia-arrega-para-bolsonaro-e-
desiste-de-votar-o-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 17:18:33
Título: [Vídeo] Maia acusa Bolsonaro de mentir sobre 13º do Bolsa Família
Descrição: Em discurso no Plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez hoje jus ao apelido de Nhonho dado pelos 
bolsonaristas a dizer 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/video-maia-acusa-bolsonaro-de-
mentir-sobre-13o-do-bolsa-familia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 13:22:58
Título: Mais “vermelha”, Câmara pode suspender decreto de Bolsonaro que permite 
privatização de atrações turísticas
Descrição: O Projeto de Decreto Legislativo PDL 374/20 suspende o decreto do 
governo Jair Bolsonaro que permite a concessão à iniciativa privada do Forte 
Nossa Senhora 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/mais-vermelha-camara-pode-
suspender-decreto-de-bolsonaro-que-permite-privatizacao-de-atracoes-turisticas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 11:39:46
Título: Fachin manda soltar presos dos grupos de risco para a Covid-19
Descrição: O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
concedeu acertadamente Habeas Corpus coletivo nesta quinta-feira (17/12) aos 
presos que estão em locais acima 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/fachin-manda-soltar-presos-dos-
grupos-de-risco-para-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-18 10:18:36
Título: Datafolha: maioria dos brasileiros aprovam fechamento de escolas na 
pandemia de Covid-19
Descrição: Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (17) aponta 
que 66% brasileiros aprovam o fechamento de escolas e restrições a lojas, bares 
e restaurantes neste 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/datafolha-maioria-dos-brasileiros-
aprovam-fechamento-de-escolas-na-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-19 00:25:16
Título: Coronavírus: Aprovada MP que autoriza acesso brasileiro a consórcio de 
vacinas
Descrição: Com adesão, país poderá acessar um conjunto de nove vacinas em 
desenvolvimento, além de outras que estão em fase de análise
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-aprovada-mp-que-autoriza-
acesso-brasileiro-a-consorcio-de-vacinas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 22:29:36
Título: Superávit em transações correntes atinge US$ 202 milhões em novembro
Descrição: Déficit em 12 meses passa a representar 0,82% do Produto Interno 
Bruto (PIB), segundo dados divulgados pelo Banco Central
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/superavit-em-transacoes-correntes-atinge-
us-202-milhoes-em-novembro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 22:10:07
Título: Rodrigo Maia oficializa bloco de 11 partidos para sua sucessão
Descrição: Do PT ao PSL, 269 deputados compõem grupo de apoio ao atual 
presidente, segundo Gleisi Hoffmann, defesa da democracia une a todos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/rodrigo-maia-oficializa-bloco-de-11-
partidos-para-sua-sucessao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 22:09:27
Título: Obrigatoriedade de vacina: Covid-19 não é a primeira, nem a única. 
Entenda
Descrição: Especialista em Direito Médico explica ao GGN: Brasil já tem 
jurisprudência de sobra e vacina compulsória não deve ser polêmica
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/obrigatoriedade-de-vacina-covid-19-
nao-e-a-primeira-nem-a-unica-entenda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 20:18:55
Título: Partido Cidadania afasta Fernando Cury após denúncia de assédio
Descrição: O documento, assinado pelo presidente nacional do partido, Roberto 
Freire, afirma que Cury ficará afastado até que o procedimento disciplinar 
dentro do partido seja concluído.
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/partido-cidadania-afasta-fernando-cury-
apos-denuncia-de-assedio/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 20:09:46
Título: Alcolumbre não consegue emplacar nome de sucessor na disputa pelo Senado
Descrição: Rodrigo Pacheco (DEM-MG) tem o apoio do atual presidente da Casa, mas
seu nome não encontra respaldo entre outros parlamentares
Url :https://jornalggn.com.br/politica/alcolumbre-nao-consegue-emplacar-nome-de-
sucessor-na-disputa-pelo-senado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 19:09:33
Título: Expostos, trabalhadores nem sempre encontram amparo legal ao contrair 
covid-19
Descrição: “Quem, durante a pandemia, está expondo seu corpo em contato com 
outras pessoas, corre o risco de adquirir uma doença que se contrai por meio das
vias respiratórias. É por isso que tem que se presumir que o ambiente de 
trabalho se torna um fator de risco constante para o trabalhador e a 
trabalhadora”, defende a juíza do Trabalho Valdete Severo
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/expostos-trabalhadores-nem-sempre-
encontram-amparo-legal-ao-contrair-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 19:02:24
Título: PGR tem 30 dias para informar andamento do caso Abin
Descrição: Ministra Cármen Lúcia, do STF, determinou prazo para apresentação das
medidas tomadas após declarações da advogada de Flávio Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pgr-tem-30-dias-para-informar-andamento-
do-caso-abin/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 18:45:21
Título: Isa Penna denuncia em plenário o assédio de Fernando Cury
Descrição: A deputada estadual Isa Penna fez a denúncia do assédio sexual 
sofrido na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada relata o crime e 
clama pelo direito de ser respeitada como mulher e como política.
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/isa-penna-denuncia-em-plenario-o-
assedio-de-fernando-cury/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 17:10:27
Título: Guedes admite que beneficiários do Bolsa-Família podem não receber 13º
Descrição: Pagamento não será feito “porque não houve provisão”, disse ministro,
que também defendeu vacinação em massa para retomada da economia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/guedes-admite-que-beneficiarios-do-bolsa-
familia-podem-nao-receber-13o/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-18 15:31:27
Título: A importância dos governos Dilma e do PT para as pautas sociais e 
raciais, por Paulo Fernandes Silveira
Descrição: As cotas respondem às demandas dos negros brasileiros por reparações 
desde o conturbado e injusto processo abolicionista.
Url :https://jornalggn.com.br/direitos/a-importancia-dos-governos-dilma-e-do-pt-
para-as-pautas-sociais-e-raciais-por-paulo-fernandes-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-19 09:18:23
Título: Bruno Covas espera passar eleições para terceirizar perícias médicas
Descrição: O processo todo foi concluído antes do primeiro turno. A abertura da 
concorrência, no entanto, só ocorreu três dias após as eleições
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bruno-covas-espera-passar-eleicoes-
para-terceirizar-pericias-medicas/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-19 02:33:13
Título: Caso de PM que ameaçou colega com arma em SP pode ter sido fruto de 
assédio moral
Descrição: Soldado afirma ter “perdido a cabeça” devido a uma bronca que tomou 
por se atrasado ao voltar do almoço, e que havia pedido acompanhamento 
psicológico devido a pressão que sofria no trabalho
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caso-de-pm-que-ameacou-colega-com-arma-
em-sp-pode-ter-sido-fruto-de-assedio-moral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-19 01:04:27
Título: Feminicida Doca Street morre aos 86 anos
Descrição: O ex-playboy assassinou Ângela Diniz com quatro tiros em 1976 e 
depois se defendeu com a tese de “legítima defesa da honra”, que questionava a 
moral sexual da vítima
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicida-doca-street-morre-aos-86-
anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-19 00:20:24
Título: Bolsonarista arrependido, Eduardo Costa elogia esquerda: “Pessoal mais 
corajoso”
Descrição: O sertanejo ainda manifestou desejo de ver Jair Bolsonaro fora da 
presidência
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/bolsonarista-arrependido-
eduardo-costa-elogia-esquerda-pessoal-mais-corajoso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 23:59:57
Título: Câmara aprova moção de solidariedade a Isa Penna, vítima de assédio na 
Alesp
Descrição: Deputadas da bancada do PSOL, colegas de partido da vítima, defendem 
o afastamento do deputado estadual Fernando Cury, autor da agressão machista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-mocao-de-solidariedade-
a-isa-penna-vitima-de-assedio-na-alesp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 22:56:55
Título: Procurador que “segurou” caso Queiroz quer tornar Rodrigo Neves 
inelegível
Descrição: Carlos Aguiar divulgou à imprensa que irá entrar com ação contra o 
prefeito de Niterói, que deixa o posto em duas semanas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procurador-que-segurou-caso-queiroz-
quer-tornar-rodrigo-neves-inelegivel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 21:15:51
Título: Flordelis revela à Justiça que sabia da existência de plano para 
assassinar o marido
Descrição: Em depoimento, a deputada do PSD, acusada de ser a mandante do crime,
afirmou que avisou o pastor Anderson do Carmo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/flordelis-revela-a-justica-que-sabia-da-
existencia-de-plano-para-assassinar-o-marido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 20:59:14
Título: Como a Globo manobrou para impedir candidatura de Silvio Santos em 1989
Descrição: O ex-deputado federal Marcondes Gadelha, candidato a vice do 
apresentador, conta em livro sobre a interferência de Roberto Marinho para que a
candidatura de Silvio fosse impugnada pelo TSE. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-a-globo-manobrou-para-impedir-
candidatura-de-silvio-santos-em-1989/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-18 20:46:25
Título: Novonor: Após Lava Jato, Odebrecht muda de nome
Descrição: Após \esconder\ o nome em subsidiárias, a empresa faz uma mudança 
mais radical
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/novonor-apos-lava-jato-odebrecht-muda-
de-nome/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 20:07:32
Título: A pedido de Gilmar Mendes, CNJ vai investigar conduta de Bretas no caso 
de secretário de Doria
Descrição: A alegação é que o juiz não enviou à Justiça Eleitoral de Goiás duas 
ações contra o secretário de Transporte de São Paulo, Alexandre Baldy
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-pedido-de-gilmar-mendes-cnj-vai-
investigar-conduta-de-bretas-no-caso-de-secretario-de-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 20:01:35
Título: Candidato de Bolsonaro, Arthur Lira é acusado de comprar imóvel com 
cheque sem fundo
Descrição: Caso aconteceu há cerca de 30 anos e ainda não foi resolvido na 
Justiça, Lira concorre à presidência da Câmara dos Deputados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-de-bolsonaro-arthur-lira-e-
acusado-de-comprar-imovel-com-cheque-sem-fundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 18:19:44
Título: Dilma é convidada por Doria para tomar CoronaVac em São Paulo
Descrição: Ex-presidenta afirmou que não pretende viajar à capital paulista, mas
diz que aceita tomar a vacina em Porto Alegre
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/dilma-e-convidada-por-doria-para-
tomar-coronavac-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 17:59:34
Título: Bolsonarista, Oswaldo Eustáquio volta para cadeia depois de benzer 
tornozeleira
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do blogueiro, 
cumprida nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarista-oswaldo-eustaquio-volta-
para-cadeia-depois-de-benzer-tornozeleira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 16:39:16
Título: Isa Penna diz que Fernando Cury estava com cheiro de álcool quando a 
assediou
Descrição: Fernando Cury tem 41 anos, é casado desde 2011 e tem dois filhos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/isa-penna-diz-que-fernando-cury-
estava-com-cheiro-de-alcool-quando-a-assediou/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 16:36:40
Título: Fórum Onze e Meia #414 – Estupidez sem limite: “Se você tomar vacina e 
virar jacaré o problema é seu”
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a declaração de Jair 
Bolsonaro sobre a vacina da Pfizer, a obrigatoriedade da vacina em votação no 
STF, o assédio sexual contra deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) e decisão 
contra privatização do Ginásio do Ibirapuera. Com a urbanista Nilce Aravecchia e
o médico infectologista Marcos Caseiro. Comentários [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
414-estupidez-sem-limite-se-voce-tomar-vacina-e-virar-jacare-o-problema-e-seu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 14:14:39
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Título: Presa por racismo é esposa do presidente do PSL de Campo Grande
Descrição: Marisa Pereira de Oliveira, esposa de Paulo de Mattos Pinheiro, teria
dito e um entregador: “Na minha loja você não entra, seu preto“. Filha do casal 
trabalha no gabinete da senadora bolsonarista Soraya Thronicke
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/presa-por-racismo-e-esposa-do-
presidente-do-psl-de-campo-grande/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 13:11:38
Título: Juliano Medeiros diz que após volta da democracia, Bolsonaro “acabará 
atrás das grades”
Descrição: Presidente nacional do PSOL usou o Twitter para criticar a postura do
presidente, que lidera uma campanha contra a vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juliano-medeiros-diz-que-apos-volta-
da-democracia-bolsonaro-acabara-atras-das-grades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 13:01:40
Título: Contrato prevê multa à EBC se estatal não seguir linha editorial do 
governo
Descrição: Ex-diretores da empresa de comunicação dizem que multa é inédita. 
Punição consta em contrato assinado em 2019 com a Secom
Url :https://revistaforum.com.br/politica/contrato-preve-multa-a-ebc-se-estatal-
nao-seguir-linha-editorial-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 11:50:03
Título: Com 184 mil mortos pela Covid, Bolsonaro festeja com Fiesp e Guedes 
celebra fim do auxílio emergencial
Descrição: Em meio à pandemia com mais de 184 mil mortos, Bolsonaro e o ministro
da Economia, Paulo Guedes, participaram de um jantar de confraternização na 
mansão de Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). Os dois ouviram apelos por pautas positivas em relação ao meio 
ambiente e, apesar da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-184-mil-mortos-pela-covid-bolsonaro-
festeja-com-fiesp-e-guedes-celebra-fim-do-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 11:20:53
Título: Guedes ligou para ministros do STF para desmontar impeachment contra 
Bolsonaro
Descrição: Revelação foi feita pelo próprio ministro da Economia. Guedes disse 
ainda que cabeça de Weintraub foi oferecida para \pacificar as relações\ e que 
partiu dele a ideia de mandar o ministro da Educação para o Banco Mundial
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guedes-ligou-para-ministros-do-stf-
para-desmontar-impeachment-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 11:00:33
Título: “Se tem lei Maria da Penha, não tô nem aí. Ninguém agride ninguém de 
graça”, diz juiz em audiência
Descrição: Vítima já precisou de medida protetiva duas vezes contra o ex-marido.
Magistrado minimizou os casos de violência doméstica e ainda ameaçou tirar a 
guarda da mãe
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/se-tem-lei-maria-da-penha-nao-to-nem-ai-
ninguem-agride-ninguem-de-graca-diz-juiz-em-audiencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 10:49:20
Título: Com 184 mil mortos, Bolsonaro e Guedes vão à festa “entre amigos” na 
mansão de Skaf, da Fiesp
Descrição: Encontro ocorreu após ato populista de Bolsonaro no Ceagesp, onde 
causou aglomeração. No encontro, dupla não falou sobre vacinação e ouviu elogios
do presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-184-mil-mortos-
bolsonaro-e-guedes-vao-a-festa-entre-amigos-na-mansao-de-skaf-da-fiesp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-18 10:21:51
Título: Guedes ganha capa da Veja e relaciona auxílio emergencial a “cadáveres 
para fazer política”: Só para pegar grana do governo
Descrição: Celebrado por Veja por prometer crescimento de 4% em 2021 sem 
apresentar planos, Guedes ressalta, no entanto, que sem vacinação em massa, que 
é boicotada por Bolsonaro, \economia afunda de novo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-ganha-capa-da-veja-e-
relaciona-auxilio-emergencial-a-cadaveres-para-fazer-politica-so-para-pegar-
grana-do-governo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-19 05:30:52
Título: 'Família Bolsonaro acha que conquistou o Estado para si', critica 
presidente da OAB sobre caso Abin
Descrição: O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, defendeu que a Procuradoria-
Geral da República investigue a participação da Abin, institucionalmente ou em 
uma estrutura paralela, para produzir relatórios de orientação para a defesa de 
Flávio Bolsonaro.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-bolsonaro-acha-que-
conquistou-estado-para-si-critica-presidente-da-oab-sobre-caso-abin-24804542
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-18 20:29:40
Título: Governo libera R$ 1,9 bilhão para deputados em meio a disputa pela 
Presidência da Câmara
Descrição: Medida estava em projeto sobre dívidas da ONU. Novo e PSOL dizem que 
dinheiro 'extra' é para garantir apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à 
presidência da Câmara, relator do texto nega.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55371372
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-18 10:40:07
Título: As doenças infecciosas derrotadas graças às vacinas
Descrição: Artigo de pesquisadoras espanholas aborda quatro enfermidades 
combatidas com a imunização.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55354546
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-18 07:49:12
Título: Bitcoin: o que é e como funciona a moeda virtual
Descrição: O Bitcoin atingiu seu recorde histórico ao ultrapassar a marca dos 
US$ 20 mil (mais de R$ 100 mil) em dezembro de 2020.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42313567
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-18 19:07:11
Título: 'Pra pobre e favelado não existe Justiça': o drama dos pais de crianças 
assassinadas no Rio
Descrição: Sem punição, mortes se repetem, dizem estudiosos da violência — no 
caso mais recente, as primas Rebbeca e Emily perderam a vida na porta de casa, 
atingidas por um tiro de fuzil
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55307898
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-18 17:33:08
Título: Quadro ‘A caipirinha’, de Tarsila do Amaral, é vendido pelo valor 
recorde de 57,5 milhões de reais
Descrição: Obra pertencia ao empresário Salim Taufic Schahin, investigado na 
Lava Jato, e foi leiloada após decisão judicial

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55307898
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42313567
http://www.bbc.com/portuguese/geral-55354546
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55371372
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-bolsonaro-acha-que-conquistou-estado-para-si-critica-presidente-da-oab-sobre-caso-abin-24804542
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-bolsonaro-acha-que-conquistou-estado-para-si-critica-presidente-da-oab-sobre-caso-abin-24804542
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-ganha-capa-da-veja-e-relaciona-auxilio-emergencial-a-cadaveres-para-fazer-politica-so-para-pegar-grana-do-governo/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-ganha-capa-da-veja-e-relaciona-auxilio-emergencial-a-cadaveres-para-fazer-politica-so-para-pegar-grana-do-governo/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-ganha-capa-da-veja-e-relaciona-auxilio-emergencial-a-cadaveres-para-fazer-politica-so-para-pegar-grana-do-governo/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-184-mil-mortos-bolsonaro-e-guedes-vao-a-festa-entre-amigos-na-mansao-de-skaf-da-fiesp/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/com-184-mil-mortos-bolsonaro-e-guedes-vao-a-festa-entre-amigos-na-mansao-de-skaf-da-fiesp/


Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-18/quadro-a-caipirinha-de-tarsila-
do-amaral-e-vendido-pelo-valor-recorde-de-575-milhoes-de-reais.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-18 00:00:00
Título: No limite
Descrição: \Na Pfizer, tá bem claro no contrato: nós não nos responsabilizamos 
por qualquer efeito colateral, se você virar um chimp\¦ virar um jacaré, é 
problema de você (sic)... -não vou falar outro bicho senão vão dizer que vou 
começar falar besteira-, ou se algum homem começar a falar fino.\Leia mais 
(12/18/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/fernando-haddad/2020/12/no-limite.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-18 00:00:00
Título: Brecha legal afrouxa inclusão de pessoas com deficiência em escritórios 
de advocacia
Descrição: A legislação para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho possui uma brecha que prejudica a aplicação das cotas para esses 
profissionais nos escritórios de advocacia.Leia mais (12/18/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/brecha-legal-afrouxa-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-em-
escritorios-de-advocacia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-12-18 00:00:00
Título: Zoom suspende limite de tempo de reuniões durante festas de fim de ano
Descrição: Família e amigos separados pela pandemia de Covid-19 neste Natal e 
Ano Novo não terão suas comemorações virtuais no Zoom interrompidas pelo limite 
de 40 minutos para usuários com contas gratuitas.Leia mais (12/18/2020 - 12h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2020/12/zoom-suspende-limite-de-tempo-de-reunioes-durante-festas-de-fim-
de-ano.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-19 02:06:00
Título: Câmara pode votar na segunda projeto contra superendividamento de 
consumidores
Descrição: Deputados também elegerão integrantes da comissão representativa que 
atuará no recesso parlamentar
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717882-camara-pode-votar-na-segunda-
projeto-contra-superendividamento-de-consumidores/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-19 01:28:00
Título: Câmara aprova acordo de cooperação entre Brasil e Japão para combater 
tráfico de armas
Descrição: Texto seguirá para o Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717906-camara-aprova-acordo-de-
cooperacao-entre-brasil-e-japao-para-combater-trafico-de-armas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-18 23:35:00
Título: Câmara aprova moção de solidariedade a deputada estadual assediada
Descrição: Parlamentares  manifestaram repúdio a assédio sofrido pela deputada 
estadual Isa Penna, de São Paulo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717859-camara-aprova-mocao-de-
solidariedade-a-deputada-estadual-assediada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-12-18 22:44:00
Título: Câmara aprova MP que autoriza acesso a consórcio de vacinas contra 
Covid-19
Descrição: Com a adesão, o Brasil poderá acessar um conjunto de nove vacinas em 
desenvolvimento, além de outras em fase de análise
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717800-camara-aprova-mp-que-autoriza-
acesso-a-consorcio-de-vacinas-contra-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-18 21:59:00
Título: Câmara dispensa população de assinar termo para ser vacinada
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717822-camara-dispensa-populacao-de-
assinar-termo-para-ser-vacinada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-18 21:42:00
Título: Câmara aprova Protocolo de Nairóbi sobre eliminação de subsídios 
agrícolas
Descrição: Documento foi assinado por países integrantes da OMC
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/717775-camara-aprova-protocolo-de-
nairobi-sobre-eliminacao-de-subsidios-agricolas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-18 17:39:48
Título: Biden deve buscar solução para crise da Venezuela sem exigir renúncia de
Maduro, aponta mídia
Descrição: A atual administração dos EUA tem pressionado a Venezuela com sanções
por vários anos, cobrando a renúncia do presidente Nicolás Maduro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020121816643098-biden-deve-buscar-
solucao-para-crise-da-Venezuela-sem-exigir-renuncia-de-Maduro-aponta-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-18 14:40:19
Título: Pelo menos 15 crianças morrem em explosão de bomba no Afeganistão
Descrição: 15 crianças foram mortas quando uma motocicleta carregada de 
explosivos foi detonada perto de um encontro religioso no leste do Afeganistão 
nesta sexta-feira (18), disseram as autoridades locais.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020121816642451-pelo-menos-15-
criancas-morrem-em-explosao-de-bomba-no-afeganistao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-18 11:49:30
Título: Instituto Butantan recebe remessa de mais 2 milhões de doses da vacina 
CoronaVac (VÍDEOS)
Descrição: O Instituto Butantan recebeu nesta sexta-feira (18) uma nova remessa 
de duas milhões de doses da CoronaVac, candidata à vacina contra COVID-19 
fabricada pelo laboratório chinês Sinovac.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020121816641392-instituto-butantan-
recebe-remessa-de-mais-2-milhoes-de-doses-da-vacina-coronavac-videos/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-12-18 13:00:38
Título: Podcast: Jornalismo em quadrinhos
Descrição: No último episódio de 2020, o Pauta Pública conversa sobre processos 
e trabalhos que unem jornalismo e a nona arte
Url :https://apublica.org/2020/12/podcast-jornalismo-em-quadrinhos/

Fonte: Xinhua
Título: Câmara dos Deputados do Brasil aprova liberação de US$ 32,75 bilhões 
para combater efeitos econômicos da COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139603033.htm
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Fonte: Xinhua
Título: Moçambique e ONU anunciam plano de resposta humanitária para 1,1 milhão 
de pessoas afetadas pelo terrorismo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139602943.htm

Fonte: Xinhua
Título: Entrevista: Presidente de faculdade dos EUA pede maior compreensão entre
americanos e chineses
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/19/c_139600197.htm

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-12-18 11:47:52
Título: Cómo restablecer la relación entre EE. UU. Y China
Descrição: Un grupo de expertos se reunió para debatir las perspectivas de 
cooperación y competencia entre las economías más poderosas del mundo.
Url :https://www.nytimes.com/2020/12/18/business/dealbook/us-china-relations-
debate.html
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