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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 16:42:33
Título: Um marxista da América para o mundo: Mariátegui vive após 90 anos de sua
morte, por Yuri Martins-Fontes
Descrição: Desbravador de um marxismo atento às peculiaridades da realidade 
americana colonizada, Mariátegui exerce até hoje grande influência sobre 
variados movimentos sociais
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-marxista-da-america-para-o-mundo-
mariategui-vive-apos-90-anos-de-sua-morte-por-yuri-martins-fontes/

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-12-22 16:02:56
Título: Especialista em tortura da ONU pede a Donald Trump que perdoe Julian 
Assange do WikiLeaks e acabe com o 'sofrimento injusto'
Descrição: 
O presidente Trump foi pressionado na terça-feira a perdoar Julian Assange por 
um especialista em direitos humanos das Nações Unidas preocupado com a 
possibilidade de o editor do WikiLeaks preso ser enviado aos EUA para ser 
julgado. Nils Melzer, o relator especial da ONU sobre tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/dec/22/un-torture-expert-asks-
donald-trump-to-pardon-wiki/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 22:38:33
Título: Relator da ONU contra a tortura pede a Trump que indulte Julian Assange
Descrição: Em carta aberta ao presidente estadunidense, Nils Melzer afirma que o
WikiLeaks “luta contra o secretismo e a corrupção, o que é do interesse público 
tanto do povo norte-americano como da humanidade como um todo”
Url :https://revistaforum.com.br/global/relator-da-onu-contra-a-tortura-pede-a-
trump-que-indulte-julian-assange/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 11:14:35
Título: Vídeo: Bolsonarista, dono de restaurante espanca crianças negras que 
vendiam balas em Campina Grande
Descrição: Luiz Manuel Medeiros Costa, dono do restaurante Malibu, chegou a ser 
preso, prestou depoimento e vai responder por lesão corporal. Um dos meninos 
ficou com a orelhada lesionada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-bolsonarista-dono-de-restaurante-
espanca-criancas-negras-que-vendiam-balas-em-campina-grande/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-23 01:40:32
Título: Crivella vai para a prisão domiciliar, decide presidente do STJ
Descrição: Presidente do STJ coloca Crivella em prisão domiciliar Ministro 
Humberto Martins impediu Crivella de manter contato com terceiros, exceto 
familiares próximos, profissionais de saúde e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/crivella-vai-para-a-prisao-
domiciliar-decide-presidente-do-stj/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 18:34:46
Título: Igreja Universal teria servido de lavagem de R$ 6 bi para QG da Propina
Descrição: Ministério Público do Rio de Janeiro detectou uma movimentação 
atípica de quase R$ 6 bilhões, entre maio de 2018 e abril de 2019, na Igreja 
Universal
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Url :https://jornalggn.com.br/justica/igreja-universal-teria-servido-de-lavagem-
de-r-6-bi-para-qg-da-propina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 13:17:14
Título: Na Record, Crivella não foi preso, foi conduzido “para a Cidade da 
Polícia”
Descrição: Crivella foi preso na manhã desta terça-feira em uma ação da Polícia 
Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) em sua casa
Url :https://revistaforum.com.br/midia/na-record-crivella-nao-foi-preso-foi-
conduzido-para-a-cidade-da-policia/

Fonte: Uol
Título: Quebra de sigilo pode confirmar ação da Abin em prol de Flavio Bolsonaro
Descrição: Caso a PGR (Procuradoria-Geral da República) investigue a fundo uma 
suposta produção de relatório feito pela Abin (Agência Brasileira de 
Inteligência) a favor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do 
Presidente da República, basta uma quebra de sigilo telemático (de comunicações)
para confirmar ou não o ato.
Url : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/12/23/sigilo-
telematico-pode-confirmar-acao-da-abin-pro-flavio-bolsonaro.amp.htm?
__twitter_impression=true&s=08

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 22:21:43
Título: Ministro defende investigação independente no caso Flávio Bolsonaro
Descrição: André Mendonça diz que diligências devem passar pela PF, ao comentar 
sobre apuração do uso da Abin a favor do filho do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ministro-defende-investigacao-
independente-no-caso-flavio-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 17:09:08
Título: Carlos e Flávio Bolsonaro planejam deixar o Republicanos após prisão de 
Crivella
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro ficou em um mato sem cachorro com a 
prisão do prefeito Marcelo Crivella, do Rio, porque o Republicanos era uma 
possibilidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/carlos-e-flavio-bolsonaro-planejam-
deixar-o-republicanos-apos-prisao-de-crivella/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-23 00:28:08
Título: Allan dos Santos critica Carlos Bolsonaro e Damares: “Covardia”
Descrição: O blogueiro reclamou do silêncio do governo Bolsonaro após a prisão 
de Oswaldo Eustáquio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-critica-carlos-
bolsonaro-e-damares-covardia/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-22 19:55:10
Título: Por que Bolsonaro pode sofrer uma 'tempestade perfeita' na política e na
economia em 2021
Descrição: Presidente terá de lidar com novos desafios na economia, na política 
em Brasília e nas relações com os Estados Unidos. 2021 será ano de 'teste' para 
presidente, diz analista.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55415332

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 18:43:21
Título: Brasil tem 968 mortes em 24 horas, Fiocruz prevê entrega de vacinas para
fevereiro
Descrição: Total de casos confirmados em um dia superou 55 mil e média semanal 
bateu mais um recorde
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/brasil-tem-968-mortes-em-24-
horas-fiocruz-preve-entrega-de-vacinas-para-fevereiro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 18:31:04
Título: Vaticano libera utilização de vacinas contra Covid-19 produzidas com 
tecidos de fetos abortados
Descrição: Em nota, o estado autônomo destaca que “como a pandemia é um perigo 
grave, essas vacinas podem ser usadas em boa-fé, com a ciência de que elas não 
são uma cooperação formal com o aborto”
Url :https://revistaforum.com.br/global/vaticano-libera-utilizacao-de-vacinas-
contra-covid-19-produzidas-com-tecidos-de-fetos-abortados/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 17:35:16
Título: Dois cardeais próximos ao Papa Francisco testam positivo para COVID-19
Descrição: Ainda não há confirmação sobre a presença dos cardeais na reunião 
realizada com funcionários do Vaticano nesta segunda-feira (21), que contou com 
o Papa Francisco.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020122216663555-dois-cardeais-proximos-
ao-papa-francisco-testam-positivo-para-covid-19/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 17:57:06
Título: Governo do RS quer liberar agrotóxicos proibidos em regime de urgência
Descrição: Oposição pede discussão efetiva: \Lei existe há 38 anos e nem por 
isso o RS deixou de ser grande produtor de alimentos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/governo-do-rs-quer-liberar-
agrotoxicos-proibidos-em-regime-de-urgencia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 22:58:14
Título: Chico Mendes: o arauto da natureza “reassassinado” diariamente pela 
boiada bolsonarista
Descrição: Na coluna Fórum Folia de hoje, Estevan Mazzuia revê o desfile da Lins
Imperial de 1991 e ecoa o grito pela preservação ambiental que, há 32 anos, 
calava Chico Mendes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/chico-mendes-o-arauto-da-natureza-
reassassinado-diariamente-pela-boiada-bolsonarista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 22:58:47
Título: Um péssima notícia para Bolsonaro, mas boa para o Brasil: Flávio Dino 
assume presidência de consórcio da Amazônia Legal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não aguentou o impacto da informação e 
pediu para sair em férias, em São Francisco do Sul (SC), onde passeia de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/um-pessima-noticia-para-bolsonaro-
mas-boa-para-o-brasil-flavio-dino-assume-presidencia-de-consorcio-da-amazonia-
legal/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 18:28:42
Título: Ambientalista: presença ruralista no Parlamento Amazônico é motivo de 
'grande preocupação'
Descrição: Na segunda-feira (21), congressistas brasileiros e de outros seis 
países sul-americanos reativaram o Parlamento Amazônico (Parlamaz). Para 
discutir o assunto, a Sputnik Brasil ouviu o senador que preside o órgão e um 
ambientalista, que chamou atenção para a presença ruralista no Parlamaz.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020122216663969-ambientalista-presenca-
ruralista-no-parlamento-amazonico-e-motivo-de-grande-preocupacao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 18:32:53
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Título: Ação de Natal do MST doa 7 toneladas de alimentos em Curitiba e 10 no 
interior do PR
Descrição: Entre os dias 21, 22 e 23 de dezembro, a *campanha “Nosso Natal é 
pela Vida”* irá distribuir cerca de mil cestas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/acao-de-natal-do-mst-doa-7-
toneladas-de-alimentos-em-curitiba-e-10-no-interior-do-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 08:24:10
Título: \Não sei se chego com saúde e renda\: o ano novo de quem perde o auxílio
emergencial
Descrição: O auxílio que será encerrado em dezembro pelo governo federal reduziu
a pobreza extrema em 30% no Nordeste
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/nao-sei-se-chego-com-saude-e-
renda-o-ano-novo-de-quem-perde-o-auxilio-emergencial

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-23 00:40:57
Título: “Dá para adoção”: novos vídeos de juiz que depreciou Lei Maria da Penha 
mostram racismo e misoginia
Descrição: Nova reportagem revela trechos de audiências online do magistrado 
Rodrigo de Azevedo Costa, mostrando que escândalo da primeira matéria não foi um
caso isolado
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/da-para-adocao-novos-videos-de-juiz-que-
depreciou-lei-maria-da-penha-mostram-racismo-e-misoginia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 17:11:04
Título: Famílias despejadas de terreno em Curitiba lutam para ficar em nova área
Descrição: A área estava abandonada e em litígio judicial, sem dinheiro para o 
aluguel, famílias dependem do auxílio emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/familias-despejadas-de-terreno-
em-curitiba-lutam-para-ficar-em-nova-area
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 16:30:00
Título: Prisão de Marcelo Crivella é ilegal e midiática, avaliam juristas
Descrição: Especialistas alertam que Crivella foi detido sem respeito aos 
critérios para esse tipo de prisão, sem condenação prévia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/para-juristas-prisao-de-marcelo-
crivella-e-ilegal-e-midiatica
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 23:55:38
Título: A prisão de Crivella é ilegal, espetaculosa e precisa ser revogada já
Descrição: Não gosto da ideia da mistura religião e Estado porque este é laico 
por definição da Constituição de 88. O prefeito do Rio de Janeiro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/a-prisao-de-crivella-e-ilegal-
espetaculosa-e-precisa-ser-revogada-ja/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 22:22:34
Título: Gleisi: entrevista de hacker na CNN comprova armação de Moro contra Lula
[vídeo]
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT), nesta 
terça-feira (22), reverberou a entrevista do hacker Walter Delgatti na CNN 
Brasil. No último domingo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-entrevista-de-hacker-na-cnn-
comprova-armacao-de-moro-contra-lula-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 17:57:06
Título: Vista por cima, manifestação contra a vacina foi um fiasco em São Paulo
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Descrição: Faltou quórum na manifestação bolsonarista contra a vacina em São 
Paulo. Vista por cima, de um ângulo aberto, o protesto a favor da cloroquina foi
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/vista-por-cima-manifestacao-contra-
a-vacina-foi-um-fiasco-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 16:30:36
Título: PT é censurado pela Folha em matéria sobre avanço dos negros na década
Descrição: A César o que é de César e a PT o que é de PT. O paralelo entre os 
provérbios deveriam orientar moralmente a redação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pt-e-censurado-pela-folha-em-
materia-sobre-avanco-dos-negros-na-decada/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-22 19:04:52
Título: Com nova legislação e superação da covid, China aumenta investimento 
estrangeiro
Descrição: Projeções apontam a china como responsável por cerca de um terço da 
recuperação econômica internacional em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/22/com-nova-legislacao-e-superacao-
da-covid-china-aumenta-investimento-estrangeiro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-22 12:59:30
Título: Bolsonaro é considerado “ótimo” para 23,6% no Paraná, diz Paraná 
Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas derrubou o mito nesta terça-feira (22) segundo 
qual o presidente Jair Bolsonaro é soberano no estado do Paraná, pois, de acordo
com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-e-considerado-otimo-para-
236-no-parana-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-23 10:00:31
Título: O grande negócio de Paulo Guedes com o CEITEC, por Luis Nassif
Descrição: A proposta de Guedes é esdrúxula. Vende os equipamentos da fábrica. E
transfere a área de projetos, com todos os cientistas envolvidos, para uma 
fundação sem fins lucrativos. Tudo isso sem chamar a atenção de ninguém, sem 
chamamento público, sem divulgação ampla.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-grande-negocio-de-paulo-guedes-
com-o-ceitec-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-23 09:00:24
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Biden avisa aos americanos que os &#8216,dias mais 
sombrios&#8217, da pandemia de COVID-19 ainda estão por vir Mais de 200 Política
Notícias Políticas O que 3 séculos de dados de mortalidade por varíola mostram 
sobre como as epidemias persistem 88 CNN.com  Canal RSS  Taiwan registra seu 
primeiro caso transmitido localmente desde abril. NYT&gt, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-213/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 23:00:21
Título: TV GGN 20h: A grande frente contra abusos do Judiciário
Descrição: Confira o comentário do jornalista Luis Nassif a respeito da política
e da economia no Brasil nesta terça-feira, 22 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-grande-frente-contra-abusos-
do-judiciario/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 21:37:12
Título: Desembargador do TRF-2 critica “juízo antecipado” de Bretas na Lava Jato
do Rio
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Descrição: Desembargador Antonio Athié desfez o bloqueio de bens de Moreira 
Franco (MDB): \Preocupante e perigosa é a efetivação dessa desejada ‘asfixia 
financeira’\
Url :https://jornalggn.com.br/justica/desembargador-do-trf-2-critica-juizo-
antecipado-de-bretas-na-lava-jato-do-rio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 21:37:00
Título: A imunidade COVID dura pelo menos oito meses, novos dados revelam
Descrição: A pesquisa é a evidência mais forte da probabilidade de que as 
vacinas contra o vírus, SARS-CoV-2, funcionem por longos períodos.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/a-imunidade-covid-dura-pelo-menos-
oito-meses-novos-dados-revelam/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 21:31:03
Título: Cinco pessoas são condenadas por quebra de sigilo fiscal da filha de 
José Serra
Descrição: Jornalista foi condenado a sete anos e 10 meses de reclusão, dentre 
condenados, estão ex-servidora do Fisco, dois contadores e um office-boy
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/cinco-pessoas-sao-condenadas-por-quebra-
de-sigilo-fiscal-da-filha-de-jose-serra/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 20:08:06
Título: Carta de um ex-jornalista sobre as feras que habitam as redações
Descrição: E dói muito ver alguns deles, hoje, se adaptarem com tanta facilidade
aos novos tempos -- agora temos de ser antifascistas, não é mesmo? -- e 
enganarem gente sem memória e até com preguiça de uma banal pesquisa no Google. 
Cujos algoritmos, diga-se de passagem, já escondem o que eles assinaram no verão
passado.
Url :https://jornalggn.com.br/midia/carta-de-um-ex-jornalista-sobre-as-feras-
que-habitam-as-redacoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 20:01:46
Título: Maia fecha maioria em grupo de recesso parlamentar, decisivo para 
sucessão na Câmara
Descrição: Durante as férias, as articulações para Presidência da Câmara devem 
seguir e os deputados à frente dos trabalhos da Casa devem contar para a 
negociação
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/maia-fecha-maioria-em-grupo-de-recesso-
parlamentar-decisivo-para-sucessao-na-camara/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 20:00:19
Título: Coronavírus: Fiocruz entrega de vacina a partir de fevereiro
Descrição: Fundação afirma que serão entregues 2 milhões de doses do 
medicamento, produzido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-fiocruz-entrega-de-vacina-a-
partir-de-fevereiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 19:58:31
Título: Brasil Milênio: A batalha pela inovação, o caso Biomanguinhos
Descrição: Luis Nassif entrevistou nesta terça-feira, 22, Mauricio Zuma, diretor
do BioManguinhos, o complexo de produção de imunobiológicos da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz)
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-milenio-a-batalha-pela-inovacao-o-
caso-biomanguinhos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 19:43:58
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Título: O candidato de Maia e o próximo passo da esquerda, por Luis Felipe 
Miguel
Descrição: Por fim, uma derrota de Bolsonaro, que está priorizando fortemente a 
eleição na Câmara, está longe de ser desimportante.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-candidato-de-maia-e-o-proximo-
passo-da-esquerda-por-luis-felipe-miguel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 19:17:58
Título: Bolsonaro corta programas pró-democracia do Orçamento
Descrição: Governo federal esvazia ações e sequer menciona a palavra democracia 
no documento, enquanto economia quer “realismo fiscal”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-corta-programas-pro-democracia-
do-orcamento/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 18:28:01
Título: Prisão de Crivella é nova derrota para Bolsonaro
Descrição: Embora Planalto tente blindar presidente, já existe o reconhecimento 
de desgaste com narrativa por conta de apoio público ao atual prefeito do Rio
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/prisao-de-crivella-e-nova-derrota-para-
bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-22 17:50:03
Título: O bastidor indigesto das eleições no Congresso, por Gustavo Conde
Descrição: Há, aparentemente, mais um ciclo de tentativa de \injeção de 
esperança\ no brasileiro que ainda acredita na democracia.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/o-bastidor-indigesto-das-eleicoes-no-
congresso-por-gustavo-conde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-23 09:36:58
Título: Na última sessão do ano, Partido Novo barra votação de projeto para 
entregadores de aplicativos
Descrição: Projeto do PSOL prevê direitos aos entregadores durante a pandemia, 
como equipamentos de proteção e ajuda financeira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-ultima-sessao-do-ano-partido-novo-
barra-votacao-de-projeto-para-entregadores-de-aplicativos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-23 01:48:55
Título: Antártida registra 36 contágios e deixa de ser único continente livre do
coronavírus
Descrição: Os casos foram identificados na base militar do Chile e confirmados 
pelo governo desse país, que assegura que todos os doentes estão isolados
Url :https://revistaforum.com.br/global/antartida-registra-36-contagios-e-deixa-
de-ser-unico-continente-livre-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-23 01:02:42
Título: “Década”: Emicida critica Folha e comenta sobre polêmica gerada nas 
redes
Descrição: O músico fez uma reflexão no Twitter sobre o papel histórico dos 
movimentos negros e partidos de esquerda, como o PT, na conquista das ações 
afirmativas, confira
Url :https://revistaforum.com.br/midia/decada-emicida-critica-folha-e-comenta-
sobre-polemica-gerada-nas-redes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 23:36:03
Título: Exclusivo: “Sem o informe da OEA, não haveria todo o sofrimento que 
houve na Bolívia”, diz ministro Iván Lima

https://revistaforum.com.br/midia/decada-emicida-critica-folha-e-comenta-sobre-polemica-gerada-nas-redes/
https://revistaforum.com.br/midia/decada-emicida-critica-folha-e-comenta-sobre-polemica-gerada-nas-redes/
https://revistaforum.com.br/global/antartida-registra-36-contagios-e-deixa-de-ser-unico-continente-livre-do-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/global/antartida-registra-36-contagios-e-deixa-de-ser-unico-continente-livre-do-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/politica/na-ultima-sessao-do-ano-partido-novo-barra-votacao-de-projeto-para-entregadores-de-aplicativos/
https://revistaforum.com.br/politica/na-ultima-sessao-do-ano-partido-novo-barra-votacao-de-projeto-para-entregadores-de-aplicativos/
https://jornalggn.com.br/opiniao/o-bastidor-indigesto-das-eleicoes-no-congresso-por-gustavo-conde/
https://jornalggn.com.br/opiniao/o-bastidor-indigesto-das-eleicoes-no-congresso-por-gustavo-conde/
https://jornalggn.com.br/noticia/prisao-de-crivella-e-nova-derrota-para-bolsonaro/
https://jornalggn.com.br/noticia/prisao-de-crivella-e-nova-derrota-para-bolsonaro/
https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-corta-programas-pro-democracia-do-orcamento/
https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-corta-programas-pro-democracia-do-orcamento/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-candidato-de-maia-e-o-proximo-passo-da-esquerda-por-luis-felipe-miguel/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-candidato-de-maia-e-o-proximo-passo-da-esquerda-por-luis-felipe-miguel/


Descrição: O ministro da Justiça da Bolívia criticou duramente o papel da 
organização durante o golpe de 2019 e defendeu a democratização da justiça na 
América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/global/exclusivo-sem-o-informe-da-oea-nao-
haveria-todo-o-sofrimento-que-houve-na-bolivia-diz-ministro-ivan-lima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 23:22:59
Título: Violência contra a mulher: ouçam e apoiem as vítimas!, por Li Lacerda
Descrição: Deixar de dar voz, likes ou audiência a acusados ou condenados por 
violência contra a mulher não é censura, é proteção à sanidade mental das 
vítimas.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/violencia-contra-a-mulher-oucam-e-
apoiem-as-vitimas-por-li-lacerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 20:41:14
Título: MP entra com ação contra Bruno Covas por suspeita de irregularidades em 
contratos com creches
Descrição: Segundo o promotor, a prefeitura cadastrou mais de 500 profissionais 
e empresas para prestarem serviços, que deveriam ser feitos pelos concursados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-entra-com-acao-contra-bruno-covas-
por-suspeita-de-irregularidades-em-contratos-com-creches/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 19:56:34
Título: Pastor que afirmou que CoronaVac causa câncer e tem “HIV dentro dela” é 
intimado a depor
Descrição: MP-CE pede a responsabilização civil e criminal de Davi Góes por 
divulgar “notícia inverídica” sobre a vacina contra Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pastor-que-afirmou-que-coronavac-causa-
cancer-e-tem-hiv-dentro-dela-e-intimado-a-depor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 19:46:06
Título: Militante trans do PSOL do Rio está desaparecida. Família e partido 
pedem ajuda por informações
Descrição: Bárbara Aires, que foi candidata à deputada estadual pelo PSOL do Rio
de Janeiro, em 2018, está desaparecida desde às 15h desta segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/militante-trans-do-psol-do-rio-esta-
desaparecida-familia-e-partido-pedem-ajuda-por-informacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 19:39:44
Título: STJ nega que tenha tentado “furar fila” ao pedir “reserva” de doses da 
vacina contra Covid-19
Descrição: A intenção do tribunal foi negada pela Fiocruz, que afirma não ter 
autonomia para fazer o trâmite
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/stj-nega-que-tenha-tentado-furar-
fila-ao-pedir-reserva-de-doses-da-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 18:46:07
Título: “Década”: Após críticas, Folha muda manchete de matéria sobre acesso de 
negros às universidades
Descrição: O jornal foi criticado por omitir menção aos governos petistas em 
chamada e fez o nome de Lula ser um dos assuntos mais comentados do Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/midia/decada-apos-criticas-folha-muda-manchete-
de-materia-sobre-acesso-de-negros-as-universidades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 17:46:36
Título: Companhias de supermercados da França ameaçam parar de comprar soja 
brasileira
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Descrição: Metro, Système U, Carrefour, Casino, Lidl, les Mousquetaires, Auchan 
e Leclerc assinaram uma carta se comprometendo a não mais adquirir o produto 
plantado em áreas desmatadas no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/global/companhias-de-supermercados-da-franca-
ameacam-parar-de-comprar-soja-brasileira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 17:44:35
Título: Hoje tenho voz para falar por outros que sofrem racismo, diz Gerson, do 
Flamengo, ao depor
Descrição: Jogador do time carioca depôs em inquérito sobre ataques racistas do 
meia Ramirez em partido contra o Bahia no último domingo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/hoje-tenho-voz-para-falar-por-outros-
que-sofrem-racismo-diz-gerson-do-flamengo-ao-depor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 17:38:29
Título: Pelo Brasil, em defesa do SUS no Congresso, por Márcio Jerry
Descrição: Será graças ao SUS que a vacina contra a Covid-19 se tornará possível
no Brasil, apesar da letargia do governo de Jair Bolsonaro em fornecer soluções 
para a tragédia iminente, inclusive ao apresentar um Plano Nacional de 
Imunização inconsistente e cheio de lacunas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/pelo-brasil-em-defesa-do-sus-no-
congresso-por-marcio-jerry/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 16:57:32
Título: Globo é impedida pelo Cade de pagar bônus a agências de publicidade
Descrição: Objetivo do órgão é apurar se planos de fidelização do grupo com 
agências de publicidade podem prejudicar a concorrência
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-e-impedida-pelo-cade-de-pagar-
bonus-a-agencias-de-publicidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 14:52:30
Título: Editor de jornal norte-americano se desculpa por décadas de cobertura 
racista
Descrição: “Durante grande parte de sua história inicial, privou de direitos, 
ignorou e desprezou gerações de cidadãos negros”, disse o editor-chefe do “The 
Kansas City Star”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/editor-de-jornal-norte-americano-se-
desculpa-por-decadas-de-cobertura-racista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 14:50:37
Título: CNBB desmente Damares Alves sobre visita íntima a menores reclusos: 
“interpretações distorcidas”
Descrição: A ministra disse, erroneamente, que a resolução permite que 
adolescentes entre 12 e 19 anos recebam parceiros, inclusive do mesmo sexo, para
visitas íntimas durante a internação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cnbb-desmente-damares-alves-sobre-
visita-intima-a-menores-reclusos-interpretacoes-distorcidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 14:18:33
Título: IBGE: prévia da inflação sobe 1,06% em dezembro
Descrição: Quando comparada apenas com os meses de dezembro, a taxa é a mais 
elevada desde dezembro de 2015, quando ficou em 1,18%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibge-previa-da-inflacao-sobe-106-em-
dezembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 14:13:01
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Título: Crivella e Oswaldo Eustáquio presos, Flávio Bolsonaro pode ser o 
próximo?
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a prisão do atual prefeito 
do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nove dias antes do término de seu mandato. 
Fala ainda sobre a prisão do bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que teve um 
acidente na prisão e ainda o aumento no salário do prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, seu vice e secretários. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri
Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/crivella-e-oswaldo-eustaquio-presos-
flavio-bolsonaro-pode-ser-o-proximo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 13:54:56
Título: Barroso rebate hacker de Araraquara e diz que jamais conversou com 
procurador da Lava Jato sobre processos
Descrição: Em nota, ministro afirma ainda \nunca teve o aplicativo “Telegram” e,
consequentemente, jamais conversou com alguém utilizando essa plataforma\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-rebate-hacker-de-araraquara-e-
diz-que-jamais-conversou-com-procurador-da-lava-jato-sobre-processos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 13:44:21
Título: Marcelo Freixo faz piada com o Porta dos Fundos e prisão de Crivella
Descrição: Outro que não perdeu a oportunidade foi o humorista Marcelo Adnet, 
com um vídeo onde faz imitação de Crivella. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/marcelo-freixo-faz-piada-com-o-
porta-dos-fundos-e-prisao-de-crivella/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 13:30:38
Título: “É um equívoco o apoio da esquerda ao bloco de Maia”, diz Natália 
Bonavides
Descrição: Deputada diz que o PT deveria lançar uma candidatura própria para a 
disputa. \Benedita da Silva seria um nome importante\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-um-equivoco-o-apoio-da-esquerda-ao-
bloco-de-maia-diz-natalia-bonavides/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 13:08:37
Título: Jones Manoel ironiza arrependimento de Gabeira com Bolsonaro: “O que é 
isso, companheiro?”
Descrição: Jornalista escreveu que subestimou o perigo que Bolsonaro 
representava em 2018: “Vamos acordar do pesadelo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jones-manoel-ironiza-arrependimento-
de-gabeira-com-bolsonaro-o-que-e-isso-companheiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 12:58:14
Título: EUA: deputado propõe projeto de lei que elimina todas as condenações da 
“Guerra às drogas”
Descrição: Kwanza Hall, deputado por Atlanta, defende multas ao invés de prisão 
e defende uma reforma do “senso comum”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eua-deputado-propoe-projeto-de-lei-
que-elimina-todas-as-condenacoes-da-guerra-as-drogas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 12:28:49
Título: Vídeo onde Bolsonaro e Crivella dançam abraçados volta a bombar nas 
redes
Descrição: Crivella foi preso na manhã desta terça-feira em uma ação da Polícia 
Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro em sua casa
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-onde-bolsonaro-e-crivella-
dancam-abracados-volta-a-bombar-nas-redes/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 12:08:09
Título: Haddad resume Natal de 2020: “Guedes prepara aumento de impostos, Covas 
do próprio salário e Crivella é preso”
Descrição: \E o pulso ainda pulsa\, completou o ex-prefeito de SP
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-resume-natal-de-2020-guedes-
prepara-aumento-de-impostos-covas-do-proprio-salario-e-crivella-e-preso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 11:59:56
Título: Fábio Porchat: o inimigo não é o politicamente correto, mas sim o 
racismo, machismo e homofobia
Descrição: “O homem branco hétero chilica, levanta o dedo e diz: ‘eu posso fazer
o que eu quiser’, e dá uma de hétero louca. É muito doido esse povo branco”, 
brincou o humorista. Veja o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/fabio-porchat-o-inimigo-nao-e-o-
politicamente-correto-mas-sim-o-racismo-machismo-e-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 11:45:58
Título: Giannazi quer substituição de deputado na Comissão de Ética sobre 
assédio na Alesp
Descrição: Alex de Madureira foi visto conversando com Fernando Cury momentos 
antes de o acusado apalpar os seios da deputada Isa Penna
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/giannazi-quer-substituicao-de-deputado-
na-comissao-de-etica-sobre-assedio-na-alesp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 11:25:12
Título: Fernando Cury contrata agência especializada em crise após assediar Isa 
Penna na Alesp
Descrição: Entre as empresas atendidas pelo diretor da CDN, de acordo com seu 
portfólio, está a Odebrecht
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fernando-cury-contrata-agencia-
especializada-em-crise-apos-assediar-isa-penna-na-alesp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-22 10:49:28
Título: Médico defensor da cloroquina é acusado de “charlatanismo” pela Ordem 
dos Médicos da França
Descrição: Além dele, outros cinco profissionais também foram denunciados
Url :https://revistaforum.com.br/global/medico-defensor-da-cloroquina-e-acusado-
de-charlatanismo-pela-ordem-dos-medicos-da-franca/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-22 18:00:05
Título: Edir Macedo perdeu: governo de Angola reconhece dissidentes como novos 
líderes da Universal
Descrição: Revoltosos que contestam o império religioso assumem oficialmente o 
controle da igreja no país.The post Edir Macedo perdeu: governo de Angola 
reconhece dissidentes como novos líderes da Universal appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/22/edir-macedo-perdeu-governo-de-angola-
reconhece-dissidentes-como-novos-lideres-da-universal/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-22 06:09:02
Título: Meu último texto no Intercept
Descrição: Hoje me despeço da redação em que passei os últimos dois anos e meio.
Que o Intercept continue falando bem alto. E vocês, também.The post Meu último 
texto no Intercept appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/22/amanda-audi-ultimo-texto-intercept/
 
Fonte: IHU Notícias
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Data: 2020-12-23 03:00:00
Título: Não haverá exceção na história humana. O presente nos impõe outra 
atitude espiritual. Entrevista especial com Flavio Lazzarin
Descrição: A http://www.ihu.unisinos.br/605778-nao-havera-excecao-na-historia-
humana-o-presente-nos-impoe-outra-atitude-espiritual-entrevista-especial-com-
flavio-lazzarin
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-22 03:00:00
Título: Crise pandêmica no Brasil é o retrato de um país iníquo e aporofóbico. 
Entrevista especial com Maria Inez Padula Anderson
Descrição: Enquanto alguns países já iniciaram a vacinação contra a covid-19 de 
forma emergencial, ainda é \difícil\ fazer p [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605737-crise-pandemica-no-brasil-e-o-retrato-de-
um-pais-iniquo-e-aporofobico-entrevista-especial-com-maria-inez-padula-anderson
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-23 06:00:59
Título: Mutação do coronavírus detectada no Reino Unido 'certamente já circula 
no Brasil', diz sanitarista
Descrição: RIO — Temerosos de que a mutação B.1.1.7 do novo coronavírus tenha 
uma capacidade de transmissão 70% maior do que a de outras linhagens do Sars-
CoV-2, como apontam modelos matemáticos do governo do Reino Unido, país onde a 
prevalência da variante tem crescido nos útlimos meses, diversos países 
restringiram voos e viagens para destinos britânicos. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/mutacao-do-coronavirus-
detectada-no-reino-unido-certamente-ja-circula-no-brasil-diz-sanitarista-
24808569
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-23 08:25:38
Título: 'Minha filha é a primeira da família, após quatro gerações de 
prostitutas, a ir para a faculdade e o orgulho não cabe no meu peito'
Descrição: Sua mãe, avó e bisavó foram prostitutas, mas Karina Núñez começou a 
romper o ciclo atuando pelos direitos das mulheres e profissionais do sexo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55420556

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-23 09:01:44
Título: Fumaça de incêndios florestais pode ser nova rota de disseminação de 
doenças infecciosas
Descrição: 2020 foi o ano em que imagens de incêndios monstruosos destruíndo 
diversas regiões do mundo foram especialmente marcantes. Da Austrália à 
Califórnia, nos EUA, passando pelo Pantanal e pela Amazônia, no Brasil. Além dos
inúmeros estragos e consequências já conhecidos, mais uma ameaça paira no ar: a 
fumaça dos incêndios florestais pode ser uma nova rota de disseminação de 
microorganismos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55390386
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-22 08:50:21
Título: Por que a apreensão de drogas é recorde em 2020 — e o que isso significa
Descrição: Supersafra de maconha no Paraguai e maior eficiência das polícias 
explicam resultados que, embora inéditos, têm sido exagerados pelo governo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55264932
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-22 20:44:00
Título: O Sul do Brasil encontra a face mais dura da pandemia
Descrição: Região que tinha a seu favor um sistema de saúde mais forte, e onde o
vírus demorou mais a ganhar força, agora tem hospitais lotados, fila de espera 
por UTI e dificuldade para contratar profissionais de saúde
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-22/o-sul-do-brasil-encontra-a-
face-mais-dura-da-pandemia.html
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-22 19:01:40
Título: Lázaro Ramos: “A diversidade é um grande mercado, é um lugar de 
provocação e transformação”
Descrição: Homenageado no Cine Ceará, ator vive o detetive Espinosa no filme 
‘Silêncio da chuva’. Ao EL PAÍS, fala sobre a expectativas para 2021, quando 
estreia na direção de longas metragens, e reflete sobre a produção cultural no 
ano da pandemia: “É possível continuar contando historias”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-22/lazaro-ramos-a-diversidade-e-
um-grande-mercado-e-um-lugar-de-provocacao-e-transformacao.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-22 00:00:00
Título: Após dois meses, DEM ainda não decidiu o que fazer com senador flagrado 
com dinheiro na cueca
Descrição: O Republicanos está decidido a não tomar nenhuma medida contra o 
prefeito Marcello Crivella (RJ), preso nesta terça-feira (22) em uma operação 
que investiga um esquema de corrupção na gestão da capital.Leia mais (12/22/2020
- 23h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/apos-dois-meses-dem-ainda-nao-decidiu-o-que-fazer-
com-senador-flagrado-com-dinheiro-na-cueca.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-22 00:00:00
Título: Ernesto Araújo ignora estudos e diz que quem duvida do uso da cloroquina
contra covid-19 age politicamente
Descrição: Em evento de fim de ano, Ernesto Araújo (Relações Exteriores) afirmou
que a pandemia é uma questão \epistemológica\ e não pode ser uma crise que tenha
como vítima \a verdade\.Leia mais (12/22/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/ernesto-araujo-ignora-estudos-e-diz-que-quem-duvida-
do-uso-da-cloroquina-contra-covid-19-age-politicamente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-22 00:00:00
Título: Espera-se que os militares não se metam nas confusões do governo em 2021
Descrição: Salvo a vacina, o que é muita coisa, pouco se pode esperar de 2021. 
Bolsonaro não vai mudar, as investigações das \rachadinhas\ e das notícias 
falsas continuarão a assombrá-lo. As reformas de Paulo Guedes continuarão como 
promessas de campanha.Leia mais (12/22/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2020/12/espera-se-que-os-militares-nao-se-metam-nas-
confusoes-do-governo-em-2021.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-12-22 00:00:00
Título: Google e Facebook se uniram contra possível ação antitruste, diz 
rascunho de processo
Descrição: O Facebook e o Google fizeram um acordo para \cooperar e ajudar-se 
mutuamente\ caso venham a enfrentar uma investigação de seu pacto para 
trabalharem juntos em publicidade online, segundo uma versão provisória de um 
processo jurídico movido por dez Estados americanos contra o Google na semana 
passada.Leia mais (12/22/2020 - 13h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2020/12/google-e-facebook-se-uniram-contra-possivel-acao-antitruste-diz-
rascunho-de-processo.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-12-23 03:47:00
Título: Deputados aprovam sete projetos no último dia do ano legislativo
Descrição: Entre as propostas está o PL 5191/20, que cria fundos de investimento
para o setor agropecuário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718690-deputados-aprovam-sete-projetos-
no-ultimo-dia-do-ano-legislativo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-22 22:10:00
Título: GT que vai acompanhar implantação do 5G no Brasil define plano de 
trabalho
Descrição: Deputado acredita que com vitória de Joe Biden discussão sobre o 
assunto será menos ideológica
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718590-gt-que-vai-acompanhar-
implantacao-do-5g-no-brasil-define-plano-de-trabalho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-23 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 23 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (23), marcada pela prisão domiciliar de Crivella, pelo 
endurecimento da quarentena em São Paulo, pela COVID-19 sem fronteiras e pela 
recusa de Trump de assinar lei de alívio econômico.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020122316666013-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-23-de-dezembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 22:00:00
Título: Trump concede clemência a 15 condenados, incluindo mercenários que 
mataram civis no Iraque
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu, nesta terça-
feira (22), perdão total a 15 indivíduos e comutou em parte ou totalmente as 
sentenças de outros cinco condenados pela Justiça norte-americana.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020122216664653-trump-concede-
clemencia-a-15-condenados-incluindo-mercenarios-que-mataram-civis-no-iraque/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 21:24:27
Título: Parlamento se dissolve em Israel, forçando 4ª eleição em 2 anos
Descrição: O Parlamento de Israel foi dissolvido nesta quarta-feira (23) depois 
que a coalizão governante do premiê Benjamin Netanyahu não conseguiu aprovar o 
orçamento, o que levará o país a realizar a quarta eleição em um intervalo de 
dois anos.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122216664534-
parlamento-se-dissolve-em-Israel-forcando-4-eleicao-em-2-anos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 20:17:35
Título: Primeiro satélite desenvolvido no Brasil se encaminha para o espaço
Descrição: O primeiro satélite desenvolvido e operado pelo Brasil, o Amazonia-1,
foi enviado hoje (22) à Índia, de onde será lançado em fevereiro de 2021, com a 
missão de coletar dados e imagens sobre desmatamento.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020122216664256-primeiro-satelite-
desenvolvido-no-brasil-se-encaminha-para-o-espaco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 18:17:40
Título: Brasil espera 4 meses para receber recursos de banco latino-americano: 
prazo é justo?
Descrição: O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) informou nesta 
segunda-feira (21) ter assinado um empréstimo de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão)
para o Ministério da Economia enfrentar a crise gerada pela pandemia de COVID-
19.
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Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020122216663893-brasil-espera-4-meses-
para-receber-recursos-de-banco-latino-americano-prazo-e-justo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-22 09:47:42
Título: Hezbollah sugere que Soleimani foi morto por ter poder para conter EUA
Descrição: De acordo com o vice-secretário-geral do movimento libanês Hezbollah,
Naim Qassem, o general iraniano Qassem Soleimani foi morto porque tinha poder 
para conter os \esquemas hegemônicos\ da América.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122216660515-hezbollah-
sugere-que-soleimani-foi-morto-por-ter-poder-para-conter-eua/
 
Fonte: Xinhua
Título: Ano de 2020 na visão dos americanos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612940.htm

Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês destaca importância de laços estáveis China-Rússia em 
mundo turbulento
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612757.htm

Fonte: Xinhua
Título: China se opõe à lista feita pelos EUA com empresas com supostos laços 
militares
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/23/c_139612360.htm
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