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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 15:18:27
Título: Jânio de Freitas desafia Augusto Heleno a esclarecer mortandade no 
Haiti. General acusa golpe
Descrição: “Quantos seres humanos mortos pesam em suas costas, pela mortandade 
que ordenou sobre a miséria haitiana de Cité Soleil?”, perguntou o colunista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/janio-de-freitas-desafia-augusto-
heleno-a-esclarecer-mortandade-no-haiti-general-acusa-golpe/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-21 02:50:09
Título: Uma discussão sobre assédio judicial, as ameaças do Judiciário à 
liberdade de imprensa
Descrição: \A nova tentativa de silenciar a imprensa\, debate na TV Cultura 
sobre assédio judicial.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/uma-discussao-sobre-assedio-judicial-as-
ameacas-do-judiciario-a-liberdade-de-imprensa/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-20 18:01:51
Título: Uma juíza determinou que editássemos nossa reportagem sobre o caso 
Mariana Ferrer sem nos ouvir
Descrição: Fomos processados pelo juiz Rudson Marcos e pelo promotor Thiago 
Carriço de Oliveira. Aqui estão as principais acusações contra nós, rebatidas 
ponto a ponto.The post Uma juíza determinou que editássemos nossa reportagem 
sobre o caso Mariana Ferrer sem nos ouvir appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/20/juiza-determinou-edicao-reportagem-
mariana-ferrer/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 09:21:27
Título: Imposto aos mais ricos na Argentina pode arrecadar o equivalente a R$ 
18,7 bilhões
Descrição: Esta é a primeira lei sancionada na América Latina visando a 
redistribuição de riquezas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/imposto-aos-mais-ricos-na-
argentina-pode-arrecadar-o-equivalente-a-r-18-7-bilhoes

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-21 03:00:00
Título: O fim do Auxílio Emergencial e o risco da “desigualdade em V”. 
Entrevista especial com Pedro Fernando Nery
Descrição: O ano de 2020 encerra com a menor taxa para a pobreza extrema e para 
a desigualdade. Se e [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605712-o-fim-do-auxilio-emergencial-e-o-risco-
da-desigualdade-em-v-entrevista-especial-com-pedro-fernando-nery
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-20 11:51:41
Título: Sob Bolsonaro, o Brasil aprofundou a pobreza e ficou mais distante do 
mundo
Descrição: Enquanto o PIB mundial cresceu 30% o Produto Interno Bruto do Brasil 
avançou apenas 2,2%, entre 2011 e 2020, com destaque para os últimos dois 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/sob-bolsonaro-o-brasil-aprofundou-
a-pobreza-e-ficou-mais-distante-do-mundo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 12:00:08
Título: Estoque de Cloroquina encalhado daria para abastecer cidades por até um 
século
Descrição: O medicamento, pago com recurso público, foi a grande aposta sem 
comprovação médica de Bolsonaro para o tratamento de Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/estoque-de-cloroquina-encalhado-daria-
para-abastecer-cidades-por-ate-um-seculo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 10:47:15
Título: Augusto Heleno e Alexandre Ramagem declaram guerra à advogada de Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Os dois reagiram à entrevista onde ela afirma jamais ter cogitado 
seguir as orientações que constavam do relatório de Ramagem, diz a revista Época
Url :https://revistaforum.com.br/politica/augusto-heleno-e-alexandre-ramagem-
declaram-guerra-a-advogada-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 14:16:37
Título: Trabalhadores terceirizados da Vale denunciam abusos de poder na 
mineradora
Descrição: Após a morte de Júlio Cordeiro, na sexta-feira (18), áudios e vídeos 
passaram a circular nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/trabalhadores-terceirizados-da-
vale-denunciam-abusos-de-poder-na-mineradora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 09:31:16
Título: Militares da reserva receberão R$ 3.500 mensais para cargos em escolas 
do Paraná
Descrição: Porte de arma de fogo é pré-requisito, candidatos são dispensados de 
exame de saúde mental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/militares-da-reserva-receberao-
r-3-500-mensais-para-cargos-em-escolas-do-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 19:16:35
Título: Protestos antirracismo lembram execuções da população negra e fazem coro
por justiça
Descrição: Ato virtual por Beto Freitas  e protesto por motorista assassinado em
São Bernardo do Campo (SP) exigem fim da violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/protestos-antirracismo-marcam-
execucoes-da-populacao-negra-e-fazem-coro-por-justica

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-20 14:10:27
Título: Veja sucumbe e Luis Nassif tem direito de resposta na revista depois de 
12 anos
Descrição: O jornalista Luis Nassif comemora o direito de resposta na revista 
Veja concedido pela Justiça depois de 12 anos. A publicação da editora Abril 
lutou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/veja-sucumbe-e-luis-nassif-tem-
direito-de-resposta-na-revista-depois-de-12-anos/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-12-20 13:22:00
Título: Coup d´Etat -  Ministros do Supremo ‘tiram’ poder de Fux no recesso
Descrição: Ao menos 4 integrantes do STF decidem trabalhar na pausa do 
Judiciário, o que impede decisões individuais do presidente durante plantão
Url :https://www.defesanet.com.br/front/noticia/39144/Coup-d%C2%B4Etat----
Ministros-do-Supremo-%E2%80%98tiram%E2%80%99-poder-de-Fux-no-recesso/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-20 20:58:38
Título: Ministros do STF não deixam Luiz Fux ‘matar no peito’ a questão das 
vacinas
Descrição: O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, não 
poderá ,matar no peito, a polêmica questão das vacinas, como imaginou 
incialmente o presidente Jair 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ministros-do-stf-nao-deixam-luiz-
fux-matar-no-peito-a-questao-das-vacinas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-20 00:13:44
Título: Todas as apostas da revista Veja se revelaram uma fraude
Descrição: O jornalista Paulo Henrique Amorim, o PHA, meu amigo, costumava dizer
que a velha mídia golpista era um partido político. Ele chegou a criar uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/todas-as-apostas-da-revista-veja-
se-revelaram-uma-fraude/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 01:37:45
Título: EUA: Biden não atende ligações de Guaidó e quer negociar com Maduro
Descrição: Reportagem da agência Bloomberg garante que presidente eleito 
pretende mudar relação com a Venezuela, em comparação com a estratégia do atual 
governo
Url :https://revistaforum.com.br/global/eua-biden-nao-atende-ligacoes-de-guaido-
e-quer-negociar-com-maduro/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-12-18 15:00:00
Título: CBC e RS  assinam protocolo de intenções que prevê investimento de R$ 20
milhões até 2025
Descrição: Evento também marcou o lançamento da pedra fundamental de ampliação 
da Taurus em São Leopoldo
Url :https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/39137/CBC-e-RS--assinam-protocolo-
de-intencoes-que-preve-investimento-de-R%24-20-milhoes-ate-2025/

Fonte: Xinhua
Título: 5G gerará mais de US$ 124,15 bilhões de produção econômica em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/21/c_139606561.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 01:17:26
Título: Artista negro assassinado pela PM, NegoVila é homenageado em São Paulo
Descrição: Ato em memória do artista urbano contou com a presença de dezenas de 
pessoas e incluiu a apresentação de um grafiti do seu rosto realizado por 
colegas
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/artista-negro-assassinado-pela-pm-
negovila-e-homenageado-em-sao-paulo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 18:14:53
Título: Tecer uma rede solidária: Centro Africano se articula para atender 
comunidade carente
Descrição: Comunidade celebra Natal Feliz, uma atividade voltada para as 
crianças do Jardim Cascata, em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/tecer-uma-rede-solidaria-centro-
africano-se-articula-para-atender-comunidade-carente

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 10:58:11
Título: No \ano da solidariedade\, MST doa alimentos em todas as regiões do 
Paraná
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Descrição: Desde o início da pandemia, movimento faz doações de produtos dos 
assentamentos a pessoas em situação de vulnerabilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/no-ano-da-solidariedade-mst-doa-
alimentos-em-todas-as-regioes-do-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 17:57:52
Título: Sob governo Lula, Brasil foi o país que mais vacinou contra H1N1 pelo 
sistema público
Descrição: Ex-ministro Alexandre Padilha lembra que 80 milhões de brasileiros 
foram vacinados em apenas três meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/sob-governo-lula-brasil-foi-o-
pais-que-mais-vacinou-contra-h1n1-pelo-sistema-publico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 10:58:11
Título: No \ano da solidariedade\, MST doa alimentos em todas as regiões do 
Paraná
Descrição: Desde o início da pandemia, movimento faz doações de produtos dos 
assentamentos a pessoas em situação de vulnerabilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/no-ano-da-solidariedade-mst-doa-
alimentos-em-todas-as-regioes-do-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-20 09:49:01
Título: Mãos Solidárias lança \Natal sem Fome\ e doa cestas a famílias do Recife
Descrição: Ação está arrecadando alimentos, brinquedos e livros para montar 
cestas de doação para toda a região metropolitana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20/maos-solidarias-lanca-natal-sem-
fome-e-doa-cestas-natalinas-a-familias-do-recife
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 01:27:47
Título: Ida de Alcolumbre para ministério fica incerta após derrota em Macapá
Descrição: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi apontado como 
principal derrotado na eleição de segundo turno em Macapá, capital do Amapá, 
realizada neste domingo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ida-de-alcolumbre-para-ministerio-
fica-incerta-apos-derrota-em-macapa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-21 00:15:15
Título: PT estuda processar Eduardo Bolsonaro por difamação da pessoa jurídica
Descrição: Os advogados do PT começaram analisar os ataques do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), o Zero Três, que tenta imputar delito não ocorrido na conta 
da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-estuda-processar-eduardo-
bolsonaro-por-difamacao-da-pessoa-juridica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-20 23:02:35
Título: Paes é Doria. Como a guerra da vacina pode deixar Bolsonaro isolado em 
2022
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), faz da vacina CoronaVac
um ativo político para 2022 enquanto o presidente Jair Bolsonaro, ao contrário, 
faz 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/paes-e-doria-como-a-guerra-da-
vacina-pode-deixar-bolsonaro-isolado-em-2022/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-20 01:26:11
Título: Com mais de 185 mil mortos, Bolsonaro diz que não precisa pressa para a 
vacina contra covid-19
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro retomou neste sábado (19) sua campanha 
antivacina. Com mais de 185 mil mortos no Brasil, o mandatário disse que não 
precisa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/com-mais-de-185-mil-mortos-
bolsonaro-diz-que-nao-precisa-pressa-para-a-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 21:15:23
Título: Estou juridicamente marcado para morrer, por Luis Nassif, comentário de 
Zegomes
Descrição: Então os constituintes quiseram proteger o judiciário, e cumularam os
juízes de tantos poderes que os tornou inatingíveis e inimputáveis.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-
morrer-por-luis-nassif-comentario-de-zegomes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 21:05:25
Título: Estou juridicamente marcado para morrer, por Luis Nassif, comentário de 
Ulisses de Souza
Descrição: Acho que somos muito nessa situação. Tomara que esse seu desabafo 
possa surtir algum efeito.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-
morrer-por-luis-nassif-comentario-de-ulisses-de-souza/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 21:00:35
Título: Estou juridicamente marcado para morrer, por Luis Nassif, comentário de 
Luiz Fernando Juncal Gomes
Descrição: Você formou leitores qualificados, porque seu blogue é qualificado. 
Você impôs um padrão de conduta aos leitores, impondo limites e impedindo que o 
blogue descambasse para a sarjeta como muitos. Foi uma construção diária.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-
morrer-por-luis-nassif-comentario-de-luiz-fernando-juncal-gomes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 20:19:34
Título: Aécio e mais 15 pessoas são denunciadas por corrupção ativa e passiva
Descrição: Deputado federal já havia sido indiciado pela Polícia Federal em 
maio, acusação está relacionada a obras de construção na Cidade Administrativa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/aecio-e-mais-15-pessoas-sao-denunciadas-
por-corrupcao-ativa-e-passiva/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 20:01:07
Título: Doria amplia em 69% a verba publicitária para 2021
Descrição: Aumento garante recursos para eleições em 2022, estimativa aponta R$ 
153 milhões para uso em propaganda institucional do governo paulista
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/doria-amplia-em-69-a-verba-publicitaria-
para-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 19:04:36
Título: Enquanto casos de covid-19 avançam, Bolsonaro segue preocupado com 2022
Descrição: Presidente deve mudar articulação política no próximo ano, general 
Luiz Eduardo Ramos deve deixar Secretaria de Governo para dar lugar a alguém do 
centrão
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/enquanto-casos-de-covid-19-avancam-
bolsonaro-segue-preocupado-com-2022/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 18:25:29
Título: Coronavírus: Nicette Bruno morre aos 87 anos
Descrição: Conhecida por suas atuações no teatro, cinema e televisão, atriz 
estava internada no Rio de Janeiro desde o dia 26 de novembro

https://jornalggn.com.br/noticia/enquanto-casos-de-covid-19-avancam-bolsonaro-segue-preocupado-com-2022/
https://jornalggn.com.br/noticia/enquanto-casos-de-covid-19-avancam-bolsonaro-segue-preocupado-com-2022/
https://jornalggn.com.br/noticia/doria-amplia-em-69-a-verba-publicitaria-para-2021/
https://jornalggn.com.br/noticia/doria-amplia-em-69-a-verba-publicitaria-para-2021/
https://jornalggn.com.br/noticia/aecio-e-mais-15-pessoas-sao-denunciadas-por-corrupcao-ativa-e-passiva/
https://jornalggn.com.br/noticia/aecio-e-mais-15-pessoas-sao-denunciadas-por-corrupcao-ativa-e-passiva/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-por-luis-nassif-comentario-de-luiz-fernando-juncal-gomes/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-por-luis-nassif-comentario-de-luiz-fernando-juncal-gomes/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-por-luis-nassif-comentario-de-ulisses-de-souza/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-por-luis-nassif-comentario-de-ulisses-de-souza/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-por-luis-nassif-comentario-de-zegomes/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-por-luis-nassif-comentario-de-zegomes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/com-mais-de-185-mil-mortos-bolsonaro-diz-que-nao-precisa-pressa-para-a-vacina-contra-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/com-mais-de-185-mil-mortos-bolsonaro-diz-que-nao-precisa-pressa-para-a-vacina-contra-covid-19/


Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-nicette-bruno-morre-aos-87-
anos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 17:29:07
Título: Coronavírus: Congresso norte-americano perto de acordo para ajuda 
financeira
Descrição: Negociações dos congressistas em torno de cláusulas para socorro ao 
país avançaram neste sábado, valor estimado chega a US$ 900 bilhões
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-congresso-norte-americano-
perto-de-acordo-para-ajuda-financeira/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 14:19:18
Título: Novo programa habitacional exclui pelo menos 42% das famílias
Descrição: Programa Casa Verde e Amarela substitui Minha Casa, Minha Vida e 
retira faixa que permitia subsidiar moradia para pessoas de baixa renda
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/novo-programa-habitacional-exclui-pelo-
menos-42-das-familias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 13:39:47
Título: Estou juridicamente marcado para morrer,  por Luis Nassif
Descrição: Criou-se uma atmosfera em tudo semelhante à dos anos 70, quando 
muitos profissionais, marcados pela ditadura, eram obrigados a mergulhar, a 
buscar trabalhos de forma clandestina, para não serem esmagados pelas restrições
impostas pela ditadura.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/estou-juridicamente-marcado-para-morrer-
por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 13:16:58
Título: Repressão chilena com jeitinho brasileiro
Descrição: Em sinal de apoio a Piñera, governo Bolsonaro preparou orientações 
para policiais chilenos agirem durante a onda de manifestações no país
Url :https://jornalggn.com.br/politica/repressao-chilena-com-jeitinho-
brasileiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-20 12:37:56
Título: Paulo Guedes afirma ter impedido impeachment de Bolsonaro
Descrição: Ministro da Economia diz ter feito contato com todos os ministros do 
STF para desmontar plano – e que foi sua ideia mandar Weintraub para o Banco 
Mundial
Url :https://jornalggn.com.br/politica/paulo-guedes-afirma-ter-impedido-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 02:46:50
Título: Em entrevista, hacker de Araraquara afirma que Lava Jato queria prender 
Toffoli e Gilmar Mendes
Descrição: Walter Delgatti Neto disse em conversa com a CNN Brasil que “eles 
(procuradores da Lava Jato) tentavam de tudo para chegar ao Gilmar Mendes e ao 
Toffoli”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-entrevista-hacker-de-araraquara-
afirma-que-lava-jato-queria-prender-toffoli-e-gilmar-mendes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 02:20:48
Título: Repórter da GloboNews dá depoimento emocionado, ao vivo, sobre a morte 
de sua mãe por covid
Descrição: Ao noticiar o falecimento da atriz Nicette Bruno, Pedro Neville 
recordou o caso da sua mãe, que faleceu pela mesma doença em novembro. Seu 
relato também comoveu a apresentadora Lilian Ribeiro
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-globonews-da-depoimento-
emocionado-ao-vivo-sobre-a-morte-de-sua-mae-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 01:55:11
Título: Bahia demite Mano Menezes após episódio de racismo
Descrição: Técnico solta nota e diz que defende avaliação e julgamento justo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/bahia-demite-mano-menezes-apos-
episodio-de-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 00:16:26
Título: “Mantenham o distanciamento, usem a máscara”, diz Tony Ramos após a 
morte de Nicette Bruno
Descrição: O ator também criticou os governos e disse que é hora de \políticas 
claras, públicas e rápidas\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/mantenham-o-distanciamento-usem-a-
mascara-diz-tony-ramos-apos-a-morte-de-nicette-bruno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-21 00:02:08
Título: Gérson, do Flamengo, denuncia injuria racial de atleta do Bahia e 
cumplicidade de Mano Menezes
Descrição: Volante reclamou de ofensa que sofreu do meio colombiano Ramírez, que
teria sido justificada pelo técnico da equipe adversária, ex-Seleção Brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/gerson-do-flamengo-denuncia-injuria-
racial-de-atleta-do-bahia-e-cumplicidade-de-mano-menezes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 22:55:23
Título: Conheça a história de Nicette Bruno, mais uma vítima da Covid-19
Descrição: Considerada uma das principais atrizes do Brasil, foi pioneira no 
teatro brasileiro e ganhou fama nacional ao atuar em sucessos como \Selva de 
pedra\, \Rainha da Sucata\ e \Bebê a bordo\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/conheca-a-historia-de-nicette-bruno-
mais-uma-vitima-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 22:31:56
Título: Sertanejos lançam canção transfóbica e provocam repúdio nas redes 
sociais
Descrição: Em vídeo de retratação, a dupla Pedro Motta e Henrique confundiu 
transfobia com homofobia (que afirma não ter cometido) e usou o clássico 
argumento “até temos amigos gays”. Porém, eles não falam se têm amigas trans
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/sertanejos-lancam-cancao-transfobica-e-
provocam-repudio-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 20:45:32
Título: NY Times revela que Trump ainda tenta criar nova estratégia para 
reverter derrota
Descrição: Matéria do principal jornal dos EUA relata reunião “aos gritos” na 
qual o presidente teria cogitado aplicar lei marcial para desconhecer resultado 
eleitoral e retomar teoria de suposta intervenção externa na apuração
Url :https://revistaforum.com.br/global/ny-times-revela-que-trump-ainda-tenta-
criar-nova-estrategia-para-reverter-derrota/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 17:50:57
Título: Beth Goulart se despede de Nicette Bruno: “Minha mãe, minha vida, meu 
amor”
Descrição: Ela pediu “Oração para Nicette” e também “para todos os doentes de 
Covid, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde que estão 
trabalhando incansavelmente”
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Url :https://revistaforum.com.br/cultura/beth-goulart-se-despede-de-nicette-
bruno-minha-mae-minha-vida-meu-amor/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 17:04:57
Título: Ângela Diniz e Isa Penna: décadas depois, ainda têm muito em comum
Descrição: Um segundo julgamento de Doca Street só foi possível por causa da 
mobilização social feita pelas feministas e a punição de Fernando Cury também 
dependerá disso
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/angela-diniz-e-isa-penna-decadas-
depois-ainda-tem-muito-em-comum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 16:07:40
Título: Cantora e atriz Zezé Motta diz que teve Covid-19 e perdeu parentes: “Aos
76 anos é assustador”
Descrição: Por outro lado, Zezé afirmou que perdeu parentes e amigos e que o ano
de 2020 foi uma experiência das mais marcantes
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/cantora-e-atriz-zeze-motta-diz-que-
teve-covid-19-e-perdeu-parentes-aos-76-anos-e-assustador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 10:21:17
Título: Doria aumenta em quase 70% verba de publicidade para 2021
Descrição: O aumento previsto para 2021 é uma forma de driblar a legislação 
eleitoral. O orçamento para publicidade no primeiro semestre do ano eleitoral 
não pode ser maior do que a média dos primeiros semestres dos três anos 
anteriores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-aumenta-em-quase-70-verba-de-
publicidade-para-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-20 00:02:58
Título: China desmente fake news bolsonarista e afirma que já vacinou mais de 1 
milhão
Descrição: País asiático autorizou três vacinas diferentes desenvolvidas por 
seus laboratórios. A CoronaVac, que contou com a colaboração do Instituto 
Butanta, é a mais utilizada até o momento
Url :https://revistaforum.com.br/global/china-desmente-fake-news-bolsonarista-e-
afirma-que-ja-vacinou-mais-de-1-milhao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-20 05:05:13
Título: A tática do Novo e dos bolsonaristas para tentar saquear o Fundeb
Descrição: Saiba como o obscurantismo age para proteger os ricos em detrimento 
dos pobres. Uma articulação entre direita e esquerda impediu que R$ 16 bilhões 
saíssem da educação pública.The post A tática do Novo e dos bolsonaristas para 
tentar saquear o Fundeb appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/20/partido-novo-bolsonarismo-fundeb-
educacao-publica/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-21 06:00:45
Título: Justiça proíbe Saúde de ameaçar usar Lei de Segurança Nacional contra 
servidores
Descrição: A Justiça Federal da Bahia proibiu o Ministério da Saúde de ameaçar 
usar a Lei de Segurança Nacional contra servidores.A decisão foi assinada pelo 
juiz federal Evandro Reimão dos Reis nesta quinta-feira, em ação protocolada 
pelo deputado Jorge Solla, do PT da Bahia. -saude-de-ameacar-usar-lei-de-
seguranca-nacional-contra-servidores-24804396
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-21 09:32:28
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Título: 'Não espero nada do ano novo': o desamparo dos moradores de rua de SP em
meio à pandemia e pobreza
Descrição: A pandemia e o aumento da pobreza têm fomentado o crescimento da 
população de rua no país. A BBC News Brasil ouviu alguns moradores do centro de 
São Paulo sobre suas perspectivas para o próximo ano.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55372051
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-21 09:16:16
Título: O que se sabe sobre a nova variante do coronavírus que levou a novo 
lockdown na Inglaterra
Descrição: Após mutações, uma nova variante do coronavírus se tornou comum no 
Reino Unido — o que mais se sabe sobre ela e o que isso diz sobre o futuro do 
combate à pandemia no mundo?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55390502
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-20 18:29:49
Título: O inesperado renascimento da Bolsa de Caracas e como ele reflete a 
abertura da economia venezuelana
Descrição: Na ânsia de atrair investimentos e renda, o governo socialista de 
Nicolás Maduro flexibilizou a economia e isso se evidencia no 'boom' da bolsa de
valores da capital venezuelana.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55342098
 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-20 21:36:30
Título: ‘The New York Times’ admite ter publicado falso relato sobre o Estado 
Islâmico 
Descrição: O jornal lamenta que seu bem-sucedido podcast ‘Caliphate’ não tenha 
atingido os devidos padrões de veracidade e qualidade
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-20/the-new-york-times-
admite-ter-publicado-falso-relato-sobre-o-estado-islamico.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-20 00:00:00
Título: Ministério da Defesa quer zerar tarifa criada para evitar contrabando de
armas
Descrição: O Ministério da Defesa propôs à Camex (Câmara de Comércio Exterior) 
zerar a tarifa de exportação de armas e munições do Brasil para países sul-
americanos, como o Paraguai. Em 2001, o governo impôs uma taxação de 150% nessas
vendas para evitar que armas brasileiras voltassem ao país contrabandeadas. Em 
2010, a regra foi flexibilizada e o imposto zerado, desde que as armas fossem 
marcadas. A Defesa alega que a tarifa não surtiu efeito no mercado ilegal e 
atrapalha as vendas.Leia mais (12/20/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/ministerio-da-defesa-quer-zerar-tarifa-criada-para-
evitar-contrabando-de-armas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-20 00:00:00
Título: Bolsonaro desistiu de apoiar Rodrigo Pacheco no Senado, dizem 
parlamentares
Descrição: Jair Bolsonaro fez chegar a ouvidos de parlamentares que não pretende
mais apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na sucessão de Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) no Senado. Aliados se queixaram da atuação dele na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara, em 2017, quando Michel Temer ficou a um fio
de perder o cargo.Leia mais (12/20/2020 - 23h15)
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Título: Troca de partido de deputado que apalpou colega entra em banho-maria
Descrição: Antes de ser pego apalpando uma colega em plenário, o deputado 
estadual Fernando Cury (Cidadania) flertava com o DEM. O desgaste do caso deve 
colocar o projeto de mudança de partido em banho-maria.Leia mais (12/20/2020 - 
23h15)
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Data: 2020-12-20 18:55:00
Título: Bitcoin atinge novo recorde, ultrapassando US$ 24 mil
Descrição: A criptomoeda bitcoin atingiu um novo recorde de valorização frente 
ao dólar, sendo negociada a mais de US$ 24 mil (R$ 122.472) neste domingo (20), 
de acordo com o site CoinMarketCap.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020122016652207-bitcoin-atinge-novo-
recorde-ultrapassando-us-24-mil/
 
Fonte: Xinhua
Título: Consumo de eletricidade na China aumenta 9,4% em novembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/21/c_139606596.htm
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