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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-25 00:00:00
Título: Papa cita D. Hélder e resgata o melhor da tradição católica brasileira
Descrição: A história de Portugal e do Brasil têm relação peculiar com o 
cristianismo.Leia mais (12/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/fernando-haddad/2020/12/papa-cita-d-helder-e-resgata-o-melhor-da-
tradicao-catolica-brasileira.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 19:56:57
Título: Pentágono está em alerta vermelho caso Trump tente obstruir posse de 
Biden
Descrição: Por causa do coronavírus, o presidente dos EUA tem poderes de 
emergência sem precedentes e pode declarar lei marcial
Url :https://revistaforum.com.br/global/pentagono-esta-em-alerta-vermelho-caso-
trump-tente-obstruir-posse-de-biden/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 10:21:03
Título: Pentágono está em alerta vermelho após fala de Trump sobre lei marcial, 
relata jornal
Descrição: O Pentágono e os líderes militares de Washington D.C. estão em alerta
vermelho, cautelosos com o que Donald Trump pode fazer durante os seus últimos 
dias na presidência.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020122516680068-pentagono-esta-em-
alerta-vermelho-apos-fala-de-trump-sobre-lei-marcial-relata-jornal/

Fonte: Xinhua
Título: Perdão de Trump aos guardas condenados de Blackwater não é positivo, 
segundo ONU
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/26/c_139620156.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-26 09:45:30
Título: Mandetta: Bolsonaro fez intervenção militar na Saúde e agora tem uma 
crise tripla
Descrição: Ex-ministro, Mandetta disse que Bolsonaro teve uma \condução 
desastrosa\ e que o \número de mortes fala por si\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mandetta-bolsonaro-fez-intervencao-
militar-na-saude-e-agora-tem-uma-crise-tripla/

Fonte Montedo
Título: Coronéis pedem saída de Pazuello da Saúde e criticam Bolsonaro
Data: 2020-12-25
Descrição: Críticos à presença de militares na Esplanada, os oficiais apontam as
falhas do ministro; general não teria seguido, nem ao menos, os princípios do 
manual de logística
Url : https://www.montedo.com.br/2020/12/25/coroneis-pedem-saida-de-pazuello-da-
saude-e-criticam-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 13:16:01
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Título: General que comanda estatal de hospitais confronta Bolsonaro sobre 
Covid-19: “Números são ditadores”
Descrição: Sinalizando a falta de planejamento para a vacinação no Ministério da
Saúde, Oswaldo Ferreira torce para que a vacina venha rápido e coloca o aparato 
dos 40 hospitais universitários à disposição do governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/general-que-comanda-estatal-
de-hospitais-confronta-bolsonaro-sobre-covid-19-numeros-sao-ditadores/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 23:23:43
Título: Vacina: qual a eficácia?, por Alexandre Padilha
Descrição: Precisamos de cobertura universal  para Covid-19, em tempo rápido, e 
para isso temos que combinar vacinas que terão eficácia e efetividade diversas, 
para decisão do gestor que deveria estar coordenando o Plano Nacional de 
Imunização.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vacina-qual-a-eficacia-por-alexandre-
padilha/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-25 14:00:12
Título: Papa Francisco pede acesso à vacina contra covid-19 para todos em 
mensagem de Natal
Descrição: 'Diante de um desafio que não conhece fronteiras, não podemos erguer 
muros', declarou.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55447050
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 23:01:24
Título: Brasil já pode ter ultrapassado 220 mil mortes por Covid-19, diz 
pesquisa
Descrição: Levantamento feito pela Vital Strategies diz que há omissão de quase 
33 mil mortes decorrentes da doença
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-ja-pode-ter-ultrapassado-220-
mil-mortes-por-covid-19-diz-pesquisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 16:03:17
Título: Na véspera do Natal, TRF-4 atende defesa de Lula e paralisa ação da Lava
Jato sobre instituto
Descrição: Tribunal determinou que sejam paralisadas as investigações até que a 
defesa de Lula tenha acesso aos documentos que servem de base para a acusação, 
que foi feita por Antonio Palocci em delação premiada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-vespera-do-natal-trf-4-atende-
defesa-de-lula-e-paralisa-acao-da-lava-jato-sobre-instituto/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 15:59:00
Título: Auxílio emergencial injetou mais dinheiro na economia do que arrecadação
tributária
Descrição: Estudo mostra que queda de 2,2% no pagamento de impostos foi 
compensada pelo aumento de 13,4% nas receitas apuradas com transferências
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/auxilio-emergencial-injetou-mais-dinheiro-
na-economia-do-que-arrecadacao-tributaria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 18:00:16
Título: O assédio judicial está sufocando a mídia independente, por Lia Ribeiro 
Dias
Descrição: O caso mais emblemático do momento é o do jornalista Luís Nassif, 
diretor do GGN, que teve sua conta bancária e a de sua empresa bloqueadas para 
pagamento de indenizações.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/o-assedio-judicial-esta-sufocando-a-midia-
independente-por-lia-ribeiro-dias/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 11:33:19
Título: “O tempo que temos não é para sentirmos pena de nós mesmos”, diz Papa em
missa de Natal
Descrição: Pontífice cobrou solidariedade aos mais pobres durante celebração na 
Basílica de São Pedro
Url :https://revistaforum.com.br/global/o-tempo-que-temos-nao-e-para-sentirmos-
pena-de-nos-mesmos-diz-papa-em-missa-de-natal/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 22:42:59
Título: STF divulga nota sobre feminicídio de juíza no Rio de Janeiro, leia a 
íntegra
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de nota, manifestou-se 
nesta quinta-feira (25) sobre o feminicídio da juíza Viviane Vieira do Amaral 
Arronenzi, de 45 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/stf-divulga-nota-sobre-feminicidio-
de-juiza-no-rio-de-janeiro-leia-a-integra/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 23:12:21
Título: Feminicídio: Homem assassina ex-companheira na frente da família na 
véspera de Natal em SC
Descrição: O criminoso, que está foragido, enviou uma mensagem para a vítima 
minutos antes do crime, na qual pergunta: “Gosta de surpresa?”
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-homem-assassina-ex-
companheira-na-frente-da-familia-na-vespera-de-natal-em-sc/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 17:52:14
Título: Navegação aérea: Bolsonaro cria sua 1ª estatal, a NAV Brasil
Descrição: Um decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), criou a 
primeira empresa estatal de sua gestão atendendo a pedidos de militares da 
Aeronáutica.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020122516681680-navegacao-aerea-
bolsonaro-cria-sua-1-estatal-a-nav-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 23:21:00
Título: Maia se distancia da esquerda com pauta fiscalista na Câmara
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem se esforçado para 
se distanciar dos partidos da esquerda. Só pode. Neste semana, por exemplo, ele 
disse 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maia-se-distancia-da-esquerda-com-
pauta-fiscalista-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 16:51:57
Título: Ex-ministro da Saúde diz que pandemia de Covid-19 já é tragédia maior 
que Gripe Espanhola
Descrição: O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, pelo Twitter, afirmou neste 
Natal que o número de mortos pela Covid-19 é equivalente em números absolutos às
vidas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/ex-ministro-da-saude-diz-que-
pandemia-de-covid-19-ja-e-tragedia-maior-que-gripe-espanhola/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 13:32:02
Título: ‘Maia tem que aceitar o impeachment e MDB tem que deixar a liderança do 
governo’
Descrição: O cerco se fechou à oposição mandrake do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e seu candidato Baleia Rossi (MDB-SP). Para o deputado 
Júlio Delgado 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/maia-tem-que-aceitar-o-impeachment-
e-mdb-tem-que-deixar-a-lideranca-do-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 12:17:03
Título: O PT rejeita Baleia Rossi porque ele é mais fiel ao governo Bolsonaro 
que Arthur Lira
Descrição: É mais fácil um capitalista entrar no Reinos Céus do que o PT apoiar 
o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), o Baleia Ensaboada, na disputa pela 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/o-pt-rejeita-baleia-rossi-porque-
ele-e-mais-fiel-ao-governo-bolsonaro-que-arthur-lira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 10:33:18
Título: Bolsonaro insinua que Doria é gay dizendo que governador usa ‘calcinha 
apertada’
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, que se diz cristão, barbarizou na live 
de véspera de Natal ao insinuar que o governador de São Paulo, João Doria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-insinua-que-doria-e-gay-
dizendo-que-governado-usa-calcinha-apertada/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-25 09:07:55
Título: Flávio Dino e PT estão namorando… Flávio Dino e PT estão namorando… 
Flávio Dino e PT estão namorando…
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e o PT estão namorando
há algum tempo. O relacionamento teve início com o distanciamento do ex-ministro
Ciro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/flavio-dino-e-pt-estao-namorando-
flavio-dino-e-pt-estao-namorando-flavio-dino-e-pt-estao-namorando/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-26 00:00:22
Título: Tomada de três pinos: segurança dos usuários, suspeita de lobby e o fim 
da obrigatoriedade
Descrição: Josemir Coelho Santos, professor do Departamento de Engenharia de 
Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica  da USP, fala ao GGN sobre o
tema
Url :https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/tomada-de-tres-pinos-seguranca-
dos-usuarios-suspeita-de-lobby-e-o-fim-da-obrigatoriedade-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 23:30:27
Título: A doutrina de Friedman no século XXI, por Michael Roberts
Descrição: O capitalismo competitivo não evitou o aumento da desigualdade, os 
danos ao meio ambiente, a exploração extrema de seus trabalhadores e as crises 
regulares e recorrentes de investimento
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-doutrina-de-friedman-no-seculo-xxi-por-
michael-roberts/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 23:00:54
Título: Documentário narra a luta histórica dos movimentos por moradia digna
Descrição: Filme sobre a trajetória dos diferentes movimentos populares de 
habitação lança plataforma de financiamento coletivo para finalização da 
produção
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/documentario-narra-a-luta-historica-dos-
movimentos-por-moradia-digna-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 22:30:29
Título: Quando deixamos de exigir o impossível, por Jones Manoel
Descrição: A burguesia ganhou a luta de classes no século vinte. Precisamos de 
um balanço histórico e político sério da época contrarrevolucionária em que 
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vivemos e das últimas décadas da esquerda brasileira. Só assim poderemos 
libertar nossa imaginação política do pragmatismo rasteiro em que ela se 
encontra aprisionada.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/quando-deixamos-de-exigir-o-impossivel-
por-jones-manoel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 22:00:42
Título: A marcha histórica da luta por direitos das mulheres, no Chile
Descrição: O GGN acompanhou a marcha massiva histórica do 8 de Março de 2020, 
com cerca de 2 milhões de mulheres. Relembre
Url :https://jornalggn.com.br/america-latina/a-marcha-historica-da-luta-por-
direitos-das-mulheres-no-chile/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 21:30:23
Título: Os juízes de Trump e o projeto conservador de direitos civis, por Celly 
Cook Inatomi
Descrição: Embora esse comportamento judicial não seja incomum, isto é, os 
juízes contrariam os interesses de quem os indicou, é preciso analisar com mais 
cuidado e profundidade esses atuais rompantes democráticos do atual Poder 
Judiciário norte-americano.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/os-juizes-de-trump-e-o-projeto-
conservador-de-direitos-civis-por-celly-cook-inatomi/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 21:00:33
Título: Resgatar as emissoras educativas para o ensino híbrido, por Wagner de 
Alcântara Aragão
Descrição: O ano letivo de 2021 vai começar sem que a pandemia tenha terminado. 
Mesmo que haja volta a aulas presenciais, será de forma parcial. Para enfrentar 
com urgência a exclusão digital e garantir acesso ao ensino, é preciso lançar 
mão dos meios de comunicação de massa
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/resgatar-as-emissoras-educativas-
para-o-ensino-hibrido-por-wagner-de-alcantara-aragao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 20:30:37
Título: Um pé lá e outro cá, por Francisco Celso Calmon
Descrição: Em outras palavras: entre o passado de conciliação de classes, 
travestido muitas vezes de republicanismo, e o presente/futuro de luta de 
classes, estamos no meio de uma travessia, na mediação dialética de uma fase 
para outra.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/um-pe-la-e-outro-ca-por-francisco-celso-
calmon/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 19:30:12
Título: O SUS EM 2020: sanitaristas analisam a atenção à saúde no contexto da 
pandemia de Covid-19
Descrição: Os desafios para o sistema são muitos, a começar por seu 
subfinanciamento, agravado pela Emenda Constitucional 95.
Url :https://jornalggn.com.br/analise/o-sus-em-2020-sanitaristas-analisam-a-
atencao-a-saude-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 19:00:44
Título: Eleições 2020 provaram que Bolsonaro não é mais cabo eleitoral
Descrição: As eleições municipais 2020 provaram que Jair Bolsonaro não é mais 
cabo eleitoral. Relembre a análise
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/eleicoes-2020-provaram-que-bolsonaro-nao-
e-mais-cabo-eleitoral/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-12-25 16:30:14
Título: Mário Peixoto: as relações do esquema além de Wilson Witzel
Descrição: Em reportagem no dia 28 de agosto, mostramos como o esquema ia além 
de Witzel, envolvendo o empresariado do Rio. Relembre
Url :https://jornalggn.com.br/justica/mario-peixoto-as-relacoes-do-esquema-alem-
de-wilson-witzel-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-25 15:36:40
Título: Coronavírus: variação sul-africana não é mais contagiosa do que a 
britânica
Descrição: Ministro sul-africano rebate Reino Unido, e afirma que mutação vista 
no país europeu se desenvolveu antes da vista na África do Sul
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-variacao-sul-africana-nao-e-
mais-contagiosa-do-que-a-britanica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-26 09:35:44
Título: “Acabou abrindo mão da escolta por pena dele”, diz amiga de juíza morta 
pelo ex-marido no Rio
Descrição: Corpo de Viviane Arronenzi, assassinada a facadas na frente das 
filhas na véspera de Natal, será cremado neste sábado
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/acabou-abrindo-mao-da-escolta-por-pena-
dele-diz-amiga-de-juiza-morta-pelo-ex-marido-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-26 00:42:47
Título: Feminicida preso em flagrante após morte de juíza passa para prisão 
preventiva
Descrição: Paulo José Arronenzi é acusado de assassinar a ex-esposa em frente às
três filhas na noite de Natal
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicida-preso-em-flagrante-apos-
morte-de-juiza-passa-para-prisao-preventiva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-26 00:31:39
Título: Ausência de tecnologia pode ser entrave para plantação de cannabis no 
Brasil
Descrição: Apesar da terra boa, clima favorável e terreno de sobra, país carece 
de tecnologias para o plantio de maconha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ausencia-de-tecnologia-pode-ser-
entrave-para-plantacao-de-cannabis-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 23:27:24
Título: Brasil ultrapassa 190 mil mortes por Covid segundo dados oficiais
Descrição: A triste marca foi ultrapassada durante o feriado do Natal, estudos e
ex-ministro questionaram números oficiais nesta sexta
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-ultrapassa-190-mil-mortes-
por-covid-segundo-dados-oficiais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 22:41:09
Título: “Crime sanitário”: Padilha diz que Carlinhos Maia pode ser 
responsabilizado por casos de Covid em ‘Natal da Vila’
Descrição: O ex-ministro da Saúde criticou a possível contaminação de 47 
trabalhadores durante o megaevento do influencer
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/crime-sanitario-padilha-diz-que-
carlinhos-maia-pode-ser-responsabilizado-por-casos-de-covid-em-natal-da-vila/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 22:33:33
Título: Bolsonarista, deputado Sargento Fahur comemora morte de garoto de 12 
anos
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Descrição: Menino foi morto pela PM de Londrina, após tentar assaltar uma casa: 
“Não gostou do meu comentário? Vai seguir a Maria do Rosário”, disse o 
parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-deputado-sargento-fahur-
comemora-morte-de-garoto-de-12-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 21:58:50
Título: Governador de Santa Catarina diz que uso de máscara nas praias não será 
exigido
Descrição: Declaração do governador Carlos Moisés contradiz normas publicadas 
pela Secretaria de Estado da Saúde onde informa que o uso da máscara na praia 
é \obrigatório\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governador-de-santa-catarina-diz-que-
uso-de-mascara-nas-praias-nao-sera-exigido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 21:54:04
Título: Gilmar Mendes cobra vacinação “urgente” contra coronavírus
Descrição: Enquanto Bolsonaro estimula discurso antivacina, o ministro do STF 
cobrou plano de imunização
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-cobra-vacinacao-urgente-
contra-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 21:03:40
Título: Após Turquia divulgar eficácia, governo Doria promete dados da CoronaVac
até o dia 7
Descrição: O governo de São Paulo pretende iniciar a vacinação contra a Covid-19
no próximo dia 25
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-turquia-divulgar-eficacia-
governo-doria-promete-dados-da-coronavac-ate-o-dia-7/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 20:20:37
Título: OAB processou governo Bolsonaro, em média, uma vez por semana nos dois 
primeiros anos de mandato
Descrição: A entidade acionou o Supremo Tribunal Federal 80 vezes no período: 26
ações e 54 pedidos para opinar em julgamentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oab-processou-governo-bolsonaro-em-
media-uma-vez-por-semana-nos-dois-primeiros-anos-de-mandato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 20:10:11
Título: “Outros vírus mortais estão por vir”, alertam pesquisadores 
especializados em epidemias
Descrição: Desmatamento e comercialização da carne de animais selvagens estão 
entre os principais motivos para a produção de novos vírus no século XXI
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/outros-virus-mortais-estao-por-vir-
alertam-pesquisadores-especializados-em-epidemias/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 18:36:34
Título: Recife: sargento da PM mata companheira a tiros e é preso por 
feminicídio
Descrição: Preso em flagrante, o sargento da Polícia Militar foi encaminhado 
para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/recife-sargento-da-pm-mata-
companheira-a-tiros-e-e-preso-por-feminicidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 17:54:13
Título: Flávio Dino chama Bolsonaro de “besta-fera”: “Coisa de Satanás querendo 
desviar atenção do nascimento de Jesus”
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Descrição: Governador do Maranhão, o comunista Flávio Dino ficou indignado com 
declaração de Bolsonaro que disse querer armar o \cidadão de bem\ em ameaça a 
João Doria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-chama-bolsonaro-de-besta-
fera-coisa-de-satanas-querendo-desviar-atencao-do-nascimento-de-jesus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 17:37:42
Título: Vídeo: Racista leva “latada” no rosto em supermercado de Ohio
Descrição: Sem máscara, homem aparece em vídeo provocando um cliente negro da 
loja com ofensas racistas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-racista-leva-latada-no-
rosto-em-supermercado-de-ohio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 16:44:01
Título: Suspeita de atentado: Carro explode em Nashville, nos EUA, e deixa ao 
menos três feridos
Descrição: Nas redes sociais, diversos vídeos mostram o estrago causado pela 
explosão que atingiu vários prédios na região. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/global/suspeita-de-atentado-carro-explode-em-
nashville-nos-eua-e-deixa-ao-menos-tres-feridos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 16:16:09
Título: João Gordo distribui almoço vegano de Natal a moradores de rua em SP
Descrição: Ação faz parte do projeto Solidariedade Vegan, criado pelo músico e 
sua esposa durante a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/joao-gordo-distribui-almoco-vegano-de-
natal-a-moradores-de-rua-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 15:05:44
Título: Bolsonaro exclui sociedade civil de conselho nacional contra o trabalho 
infantil
Descrição: Decreto também exclui Ministério Público e entidades nacionais e 
internacionais. Apenas membros do governo, empresários e representantes 
sindicais poderão atuar no conselho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-exclui-sociedade-civil-de-
conselho-nacional-contra-o-trabalho-infantil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 14:48:46
Título: Bolsonarista, Oswaldo Eustáquio é condenado a indenizar Boulos por fake 
news usada por Russomanno
Descrição: Eustáquio, que está preso, criou fake news sobre empresas fantasmas 
que foi usada por Russomanno, candidato de Bolsonaro, contra Boulos em debate 
nas últimas eleições municipais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/bolsonarista-oswaldo-
eustaquio-e-condenado-a-indenizar-boulos-por-fake-news-usada-por-russomanno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 13:57:20
Título: Ações contra Carrefour e Vector pedem R$ 300 milhões de indenização por 
morte de João Alberto
Descrição: Valores arrecadados serão destinados a fundo contra o racismo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/acoes-contra-carrefour-e-vector-pedem-r-
300-milhoes-de-indenizacao-por-morte-de-joao-alberto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 13:57:05
Título: Bolsonaro ameaça Doria: “o povo armado acaba esta brincadeirinha de ‘vai
ficar todo mundo em casa e eu vou passear em Miami'”
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Descrição: Bolsonaro ainda proferiu ataques homofóbicos usados pelo filho, 
Carlos Bolsonaro, que ironiza o fato de Doria usar calças apertadas nas redes. \
Calcinha apertada, isso não é coisa de homem, p*\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-ameaca-doria-o-
povo-armado-acaba-esta-brincadeirinha-de-vai-ficar-todo-mundo-em-casa-e-eu-vou-
passear-em-miami/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 12:44:44
Título: Arrependido, Amoêdo diz que Partido Novo cometeu “erro estratégico ao 
apostar que Bolsonaro teria relevância”
Descrição: Fundador do Partido Novo, Amoêdo ainda aponta uma \decepção com a 
renovação\ proposta na campanha eleitoral de 2018 e diz que \voltamos três 
casas\ rumo à velha política
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arrependido-amoedo-diz-que-partido-
novo-cometeu-erro-estrategico-ao-apostar-que-bolsonaro-teria-relevancia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 12:18:42
Título: Após Kassio Nunes afrouxar Lei da Ficha Limpa, candidatos “fichas sujas”
acionam TSE
Descrição: Em live, Bolsonaro minimizou a lei dizendo que não dá \bola para 
isso\ e que \lei demais atrapalha\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-kassio-nunes-afrouxar-lei-da-
ficha-limpa-candidatos-fichas-sujas-acionam-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-25 12:04:03
Título: Mulher que viveu 38 anos sob regime de escravidão acreditava que Deus 
daria uma vida nova a ela
Descrição: Madalena Gordiano, de 47 anos, foi libertada no fim de novembro após 
viver 38 anos em regime análogo à escravidão por uma família em Patos de Minas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-que-viveu-38-anos-sob-regime-de-
escravidao-acreditava-que-deus-daria-uma-vida-nova-a-ela/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-25 11:30:56
Título: Falar da Fox News é falar da família Murdoch
Descrição: Os Murdoch, donos da Fox News, raramente são devidamente 
responsabilizados por financiarem ódio e racismo em seu canal.The post Falar da 
Fox News é falar da família Murdoch appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/25/fox-news-familia-murdoch/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-26 06:52:12
Título: Artigo | 'Treino é treino, jogo é jogo': políticos transformam a máxima 
de Didi em cinismo
Descrição: Waldir Pereira, o Didi (1928-2001), é um dos maiores jogadores de 
futebol de todos os tempos e autor de uma frase que transcende as quatro linhas:
“Treino é treino, jogo é jogo”. Políticos fazem valer a máxima quando, por 
exemplo, cometem o chamado “estelionato eleitoral” – expressão que virou um 
tremendo clichê.Imaginemos que, em campanha para se reeleger prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB) dissesse: “Se eu ganhar, vou fazer um acordo com os 
vereadores e aumentar o meu salário em 47%, de R$ 24.175 para R$ 35.462, o do 
meu vice vai passar de R$ 21,7 mil para R$ 31,9 mil e os dos secretários 
municipais, de 19,3 mil para R$ 30,1 mil”. 
Url :https://epoca.globo.com/artigo-treino-treino-jogo-jogo-politicos-
transformam-maxima-de-didi-em-cinismo-24812332
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-26 06:30:13
Título: Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena em dois anos
Descrição: Em dois anos, o governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra 
indígena.
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Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-nao-demarcou-nenhuma-
terra-indigena-em-dois-anos-24809999
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-26 07:00:12
Título: Delegado da PF que isentou Flávio contratou namorada para fornecer 
cestas para associação da categoria
Descrição: O delegado federal Erick Blatt, diretor da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF) no Rio de Janeiro e que isentou Flávio 
Bolsonaro de lavagem de dinheiro no início do ano, contratou sua namorada para a
produção e a entrega de cestas de Natal para os associados, quando o estatuto da
ADPF veda a contratação de cônjuge ou companheiro por dirigentes.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/delegado-da-pf-que-isentou-flavio-
contratou-namorada-para-fornecer-cestas-para-associacao-da-categoria-24810601
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-25 20:49:24
Título: Brexit: 6 mudanças na relação entre Reino Unido e União Europeia 
trazidas pelo novo acordo
Descrição: Entenda os principais aspectos do acordo entre Reino Unido e União 
Europeia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55449363
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-25 17:12:52
Título: Os últimos chiliques de Trump. Indultos polêmicos e bloqueios ao 
Congresso marcam suas últimas semanas no poder
Descrição: Cada vez mais sozinho, praticamente isolado, suas aparições 
surpreendentes na vida pública se limitam a explosões que semeiam o caos em um 
momento crítico para os Estados Unidos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-25/donald-trump-os-ultimos-
chiliques.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-26 00:00:00
Título: Os 364 votos que blindariam o filhotismo no Poder Judiciário
Descrição: Quando a Câmara Federal aprovou a indicação para o Conselho Nacional 
de Justiça do inexperiente advogado Mário Henrique Nunes Maia, filho do recém-
aposentado ministro do STJ Napoleão Nunes Maia, a assessoria do candidato 
informou que ele \recebeu significativos 364 votos de representantes de diversos
partidos (...) comprovando a confiança da maioria dos parlamentares na 
capacidade [...]Leia mais (12/26/2020 - 00h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48851
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-25 00:00:00
Título: Em vídeo de fim de ano, comandante diz que Exército agiu com 
'imparcialidade' em 2020 e só cita pandemia uma vez
Descrição: Em mensagem de fim de ano, Edson Pujol afirmou que 2020 foi um dos 
anos mais \desafiadores da nossa existência\ e que o Exército lutou observando \
os princípios da legalidade, da transparência e da imparcialidade\. No vídeo de 
três minutos, o comandante citou a pandemia uma vez, na lista de atividades em 
que o órgão atuou.Leia mais (12/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/em-video-de-fim-de-ano-comandante-diz-que-exercito-
agiu-com-imparcialidade-em-2020-e-so-cita-pandemia-uma-vez.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-25 00:00:00
Título: Alcolumbre recusa convite para ir à casa de Maia em jantar de homenagem 
a Gilmar Mendes
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Descrição: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não parece disposto
a fazer as pazes tão cedo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O 
senador foi convidado para um jantar em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, na casa do deputado na semana passada, mas 
declinou.Leia mais (12/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/alcolumbre-recusa-convite-para-ir-a-casa-de-maia-em-
jantar-de-homenagem-a-gilmar-mendes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-25 00:00:00
Título: Reitor José Vicente integrará comissão da Câmara para combate ao racismo
estrutural
Descrição: O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, foi 
convidado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a integrar a comissão que 
formulará ações contra o racismo estrutural. O colegiado, de 19 juristas, terá 
120 dias para apresentar propostas.Leia mais (12/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/12/reitor-jose-vicente-integrara-comissao-da-
camara-para-combate-ao-racismo-estrutural.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-25 00:00:00
Título: Juiz condena blogueiro bolsonarista a pagar R$ 15 mil por acusação 
contra Boulos
Descrição: A Justiça Eleitoral condenou o blogueiro bolsonarista Oswaldo 
Eustáquio a pagar uma multa de R$ 15 mil por ter divulgado informações falsas a 
respeito da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), que disputou a Prefeitura de 
São Paulo.Leia mais (12/25/2020 - 19h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/juiz-condena-blogueiro-bolsonarista-a-pagar-r-15-mil-por-
acusacao-contra-boulos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-26 00:16:07
Título: Cientistas britânicos testam coquetel que pode prevenir infecção causada
pela COVID-19
Descrição: Cientistas do Reino Unido estão testando um novo medicamento para 
evitar que pessoas expostas ao coronavírus adoeçam de COVID-19, informou a mídia
britânica nesta sexta-feira (25).
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020122616682652-cientistas-
britanicos-testam-coquetel-que-pode-prevenir-infeccao-causada-pela-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 18:41:01
Título: Ataques israelenses na Síria prejudicam a estabilidade regional, afirma 
Damasco
Descrição: Nesta sexta-feira (25), o Ministério das Relações Exteriores da Síria
afirmou que ataques de Israel contra o território sírio não ficarão sem 
resposta.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122516681741-ataques-
israelenses-na-siria-prejudicam-a-estabilidade-regional-afirma-damasco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 17:52:14
Título: Navegação aérea: Bolsonaro cria sua 1ª estatal, a NAV Brasil
Descrição: Um decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), criou a 
primeira empresa estatal de sua gestão atendendo a pedidos de militares da 
Aeronáutica.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020122516681680-navegacao-aerea-
bolsonaro-cria-sua-1-estatal-a-nav-brasil/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 14:00:00
Título: Economista: desmatamento e agressividade ideológica cobrarão preço alto 
do Brasil
Descrição: A degradação ambiental e a cruzada ideológica do governo brasileiro, 
responsáveis por inúmeras tensões internacionais em 2020, deverão impactar de 
maneira ainda mais significativa a economia do Brasil em 2021, acredita 
economista ouvido pela Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020122516679963-economista-
desmatamento-e-agressividade-ideologica-cobrarao-preco-alto-do-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 13:08:40
Título: Trump está interessado em 'punir' Irã e opção militar não pode ser 
excluída, dizem especialistas
Descrição: Presidente dos EUA fez uma ameaça ao Irã após um ataque a embaixada 
norte-americana no Iraque. Especialistas sobre Oriente Médio ouvidos pela 
Sputnik discutem se a Casa Branca vai recorrer a um ataque contra Teerã.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122516681322-trump-
esta-interessado-em-punir-ira-e-opcao-militar-nao-pode-ser-excluida-dizem-
especialistas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-25 03:31:16
Título: Irã reforça defesa antiaérea perto de usinas nucleares devido a 
possíveis ataques dos EUA, diz mídia
Descrição: Irã está reforçando os sistemas de defesa antiaérea situados perto de
suas instalações nucleares, como medida de precaução contra possíveis ataques de
mísseis dos EUA, noticiou na quinta-feira (24) o jornal Al-Qabas.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122516677735-ira-
reforca-defesa-antiaerea-perto-de-usinas-nucleares-devido-a-possiveis-ataques-
dos-eua-diz-midia/
 
Fonte: Xinhua
Título: Conflito com Israel deve ser resolvido dentro da estrutura 
internacional, segundo primeiro-ministro palestino
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/25/c_139618145.htm
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