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Fonte: MST
Título: João Pedro Stedile faz o balanço de 2020 e aponta os desafios para o ano
de 2021
Descrição: João Pedro Stedile faz uma leitura da realidade e aponta os desafios 
para 2021 para planejarmos nossas próximas ações; assista
Url : https://mst.org.br/2020/12/23/joao-pedro-stedile-faz-o-balanco-de-2020-e-
aponta-os-desafios-para-o-ano-de-2021/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 18:21:05
Título: XP Investimentos patrocina nova palestra de Sérgio Moro para clientes 
exclusivos
Descrição: A corretora tem como garoto-propaganda principal o apresentador da 
Rede Globo, Luciano Huck
Url :https://revistaforum.com.br/politica/xp-investimentos-patrocina-nova-
palestra-de-sergio-moro-para-clientes-exclusivos/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-27 11:30:47
Título: O que falta para oposição criar um clima político favorável ao 
impeachment?
Descrição: A oposição de hoje não aprendeu nada com os opositores de Dilma? O 
impeachment de Bolsonaro teria a vantagem de ser dentro da lei, sem forçações de
barra institucionais, sem golpe.The post O que falta para oposição criar um 
clima político favorável ao impeachment? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/27/o-que-falta-para-oposicao-criar-um-
clima-politico-favoravel-ao-impeachment/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 19:30:48
Título: Desembargadora aponta “provas abundantes” contra Crivella
Descrição: Evidências colocam prefeito do Rio de Janeiro como líder de 
organização criminosa, delação premiada de doleiro apresenta \riqueza de 
detalhes” sobre esquema
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/desembargadora-aponta-provas-abundantes-
contra-crivella/

Fonte: Montedo
Data: 2020-12-26
Título: Ex-ajudante de ordens de Lula: Bolsonaro retira indicação de brigadeiro 
para a Anac
Descrição: Anselmo Góis, O presidente Bolsonaro pediu ao Senado para retirar de 
pauta o pedido de indicação do major-brigadeiro Rui Chagas Mesquita para uma 
diretoria da Anac.
Cedeu a alguns colegas de farda — talvez de olho na boquinha —, alegando que que
o brigadeiro foi ajudante de ordens de Lula.
Url : https://www.montedo.com.br/2020/12/26/ex-ajudante-de-ordens-de-lula-
bolsonaro-retira-indicacao-de-brigadeiro-para-a-anac/

Fonte: Xinhua
Título: Vice-presidente brasileiro testa positivo para COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623597.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-27 18:43:02
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Título: Sem data oficial para vacinação, Brasil registra mais de 191 mil mortes 
por covid-19
Descrição: Foram confirmados 344 óbitos no último período, União Europeia 
iniciou campanha de vacinação em massa neste domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/27/sem-data-oficial-para-vacinacao-
brasil-registra-mais-de-191-mil-mortes-por-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-27 13:16:57
Título: Desmatamento contribui para o aumento de casos de malária no Brasil  
Descrição: Outro fator é a falta de investimento em políticas públicas. Se não 
tratada corretamente, a doença pode levar à morte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/27/desmatamento-contribui-para-o-
aumento-de-casos-de-malaria-no-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-27 17:44:22
Título: União Europeia inicia campanha de vacinação em massa contra a covid-19
Descrição: A meta é imunizar os 450 milhões de moradores dos países pertencentes
ao bloco, com prioridade para idosos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/27/uniao-europeia-inicia-campanha-
de-vacinacao-em-massa-contra-a-covid-19

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 18:23:11
Título: Bolsonaro desmente Bolsonaro, que agora jura ter pressa para vacina
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é o típico biruta de aeroporto, que atua 
conforme o vento ou de acordo com os algoritmos. Depois de consultar as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-desmente-bolsonaro-que-
agora-jura-ter-pressa-para-vacina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 09:44:30
Título: Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa está jurado de morte na prisão
Descrição: Ex-PM é visto como \troféu\ por detentos. Presídio onde ele cumpre 
pena reúne integrantes de diferentes facções
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/acusado-de-matar-marielle-ronnie-lessa-
esta-jurado-de-morte-na-prisao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 19:09:55
Título: Anielle Franco alerta sobre feminicídios no Natal: “É importante 
falarmos sobre relacionamentos abusivos”
Descrição: A irmã de Marielle usou as redes sociais para mencionar seis vítimas 
de assassinatos durante o período de festa
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/anielle-franco-alerta-sobre-
feminicidios-no-natal-e-importante-falarmos-sobre-relacionamentos-abusivos/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-27 00:00:00
Título: PF vê culpa do Exército em grave falha no controle de armas e defende 
não zerar impostos de exportação
Descrição: A Polícia Federal afirmou ao Ministério da Economia que o Brasil tem 
grave deficiência no controle, fiscalização e combate a crimes envolvendo armas 
de fogo. A PF vê culpa do Exército na falha, por até hoje não ter dado acesso a 
três de seus sistemas sobre o tema, como manda decreto presidencial. A PF é 
responsável por combater o tráfico de armas no país. Por essa e outras razões, a
polícia se posicionou de maneira contrária à proposta da Defesa de zerar imposto
para exportação de arma.Leia mais (12/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/pf-ve-culpa-do-exercito-em-grave-falha-no-controle-
de-armas-e-defende-nao-zerar-impostos-de-exportacao.shtml
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 14:55:50
Título: Haddad critica Estadão por reportagem sobre medicina com “mais mulheres,
negros e alunos de escolas públicas” sem PT
Descrição: Após Folha dizer que \década\ colocou negros na universidade, Estadão
omite Lula e Dilma como responsáveis pelos programas de inclusão de mulheres, 
negros e pobres nas faculdades de Medicina
Url :https://revistaforum.com.br/midia/haddad-critica-estadao-por-reportagem-
sobre-medicina-com-mais-mulheres-negros-e-alunos-de-escolas-publicas-sem-pt/

Fonte: Xinhua
Título: Centro de pesquisa linguística da China revela as dez principais 
palavras-chave da mídia em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623479.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-27 09:24:31
Título: Covid-19, informalidade e trabalho escravo: o ano dos imigrantes no 
Brasil
Descrição: Sem auxílio emergencial e ações efetivas do poder público, imigrantes
sobreviveram da solidariedade em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/27/covid-19-informalidade-e-
trabalho-escravo-o-ano-dos-imigrantes-no-brasil
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 23:11:59
Título: Os jornalões não querem o povo escolhendo o próximo presidente do Brasil
Descrição: A pesquisa do Datafolha publicada pela Folha, neste sábado (26), foi 
bastante capciosa e revela como será o embate ideológico nos próximos meses. Os 
jornalões 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/os-jornaloes-nao-querem-o-povo-
escolhendo-o-proximo-presidente-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 22:19:01
Título: Bolsonaro pode não chegar a 2022
Descrição: Os robôs bolsonaristas estão ensandecidos neste domingo (27). Eles 
pedem Bolsonaro 2022 com a hashtg #Bolsonaro2022, porém a tendência é que o 
presidente não dure 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-pode-nao-chegar-a-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 17:33:07
Título: Pressionado pela Globo, Barroso suspende recurso sobre Ficha Limpa
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), não decide antes de olhar os oráculos as redes sociais e a TV 
Globo. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/pressionado-pela-globo-barroso-
suspende-recurso-sobre-ficha-limpa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 17:04:50
Título: Vacina de Oxford tem ‘proteção de 100%’ contra a covid-19, diz 
AstraZeneca
Descrição: O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou ter encontrado, 
após pesquisas adicionais, a fórmula vencedora para sua vacina contra covid-19 
desenvolvida com a Universidade de Oxford, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/vacina-de-oxford-tem-protecao-de-
100-contra-a-covid-19-diz-astrazeneca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 15:40:05
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Título: Neymar Jr faz gol contra ao organizar festa em meio à pandemia
Descrição: Apesar das restrições que prevalecem hoje devido à pandemia de Covid-
19, o jogador Neymar Jr organizou uma festa de final de ano para cerca de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/neymar-jr-faz-gol-contra-ao-
organizar-festa-em-meio-a-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 15:23:43
Título: Em Cuba não se fala outra coisa: ‘Rejeição de Bolsonaro explode pós-
eleições de 2020 e na pandemia’
Descrição: O ex-presidente Lula e sua Janja estão em Cuba. O petista vai gravar 
filme de Oliver Stone sobre a América Latina e os recentes golpes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-cuba-nao-se-fala-outra-coisa-
rejeicao-de-bolsonaro-explode-pos-eleicoes-de-2020-e-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 14:46:26
Título: Busto de Suplicy de Lacerda, de ícone da ditadura, deve ser removido da 
UFPR
Descrição: A Universidade Federal do Paraná (UFPR), a mais antiga do País, 
fundada em 1912, tem a responsabilidade histórica de remover o busto de Flávio 
Suplicy 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/busto-de-suplicy-de-lacerda-de-
icone-da-ditadura-deve-ser-removido-da-ufpr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-27 13:07:11
Título: Bebianno, insepulto, assombra a reeleição de Bolsonaro em 2022
Descrição: O ex-ministro Gustavo Bebianno, morto aos 56 anos, continua insepulto
política e juridicamente. Conta a Folha, neste domingo (27), que a viúva do de 
Bebianno 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bebianno-insepulto-assombra-a-
reeleicao-de-bolsonaro-em-2022/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 20:10:40
Título: Bolsonaro volta atrás sobre pressão em torno da vacina
Descrição: Depois de falar que não dá bola para o atraso do Brasil, presidente 
diz ter pressa em obter vacina “segura, eficaz e com qualidade”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-volta-atras-sobre-pressao-em-
torno-da-vacina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 19:49:41
Título: Barroso não garante diplomação de candidato enquadrado como ‘ficha suja’
Descrição: Presidente do TSE paralisou análise de casos até uma nova decisão 
sobre esvaziamento da Lei da Ficha Limpa no plenário do STF
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/barroso-nao-garante-diplomacao-de-
candidato-enquadrado-como-ficha-suja/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 18:57:21
Título: Cresce pressão em torno de futura indicação para STF
Descrição: Enquanto Bolsonaro se comprometeu a indicar alguém ‘terrivelmente 
evangélico’, senadores querem um representante da região Norte na Corte
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/cresce-pressao-em-torno-de-futura-
indicacao-para-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 18:37:30
Título: Até quando vamos tolerar esse genocida que nos governa?, por Lauro 
Mattei
Descrição: Não haveria espaço suficiente neste artigo para registrar todas essas
atitudes presidenciais que ajudaram a provocar tanto óbitos em nosso país.
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Url :https://jornalggn.com.br/artigos/ate-quando-vamos-tolerar-esse-genocida-
que-nos-governa-por-lauro-mattei/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 17:45:26
Título: Desembargadora aponta “pandemia” de feminicídio no Brasil
Descrição: Assassinato de juíza no Rio de Janeiro levou magistradas a assinarem 
manifesto em repúdio ao crime, que já conta com mais de 300 assinaturas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/desembargadora-aponta-pandemia-de-
feminicidio-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 16:08:36
Título: Apreensão de madeira ilegal não para nem no Natal
Descrição: Forças Armadas apreendem embarcações que transportavam material de 
maneira ilegal no Pará durante a madrugada
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/apreensao-de-madeira-ilegal-nao-para-nem-
no-natal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 14:50:04
Título: Coronavírus: Argentina começa vacinação com Sputnik V
Descrição: Grupo de profissionais da saúde será o primeiro a ser imunizado com 
medicamento desenvolvido na Rússia, vacinação começa na terça-feira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-argentina-comeca-vacinacao-
com-sputnik-v/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 14:09:08
Título: A luta contra toda forma de machismo, por João Marcos Buch
Descrição: Entretanto, as feridas da violência não se curam com o direito penal,
elas são muito mais profundas e têm dificuldades enormes para cicatrizar.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-luta-contra-toda-forma-de-machismo-por-
joao-marcos-buch/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 13:54:27
Título: Investigação contra Flávio Bolsonaro esbarra em rastreio de dinheiro 
vivo
Descrição: Mais da metade dos recursos que foram supostamente repassados a 
Fabrício Queiroz não entraram na conta bancária do senador
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/investigacao-contra-flavio-bolsonaro-
esbarra-em-rastreio-de-dinheiro-vivo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 13:06:43
Título: Centrão deve ganhar ainda mais espaço político em 2021
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro tenta estreitar aproximação com partidos 
tradicionais, objetivo é formar rede de apoio e proteção política
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/centrao-deve-ganhar-ainda-mais-espaco-
politico-em-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 12:34:15
Título: GGN Covid Mundo: entenda porque a África é o novo foco de preocupações
Descrição: A tragédia americana não tem fim. Com um presidente alucinado, 
disposto a boicotar todas as ações fuituras de seu sucessor, o país  fechou 
ontem com 226.274 casos, cerca de 44% dos casos registrados mundialmente. 
Maiores aumentos em 7 dias Países africanos começam a entrar nos maiores 
aumentos em 7 dias, confirmando os receios de uma [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-mundo-entenda-porque-a-
africa-e-o-novo-foco-de-preocupacoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-12-27 12:26:39
Título: Coronavírus: vacinação escancara diferenças entre países
Descrição: Nações em desenvolvimento devem ficar para trás na corrida da 
recuperação econômica depois que Europa e EUA compraram maior parte das vacinas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-vacinacao-escancara-
diferencas-entre-paises/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 12:01:27
Título: Youtube, pressionado, suspende censura ao “Papo de Mãe”, por Marcelo 
Auler
Descrição: O Youtube, que deveria ser visto como uma plataforma livre de 
notícias diversas, censurou, no melhor estilo dos governos autoritários, o canal
mantido pelas jornalistas Mariana Kotscho e Roberta Manreza.
Url :https://jornalggn.com.br/midia/youtube-pressionado-suspende-censura-ao-
papo-de-mae-por-marcelo-auler/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-27 11:47:07
Título: Guedes usa e abusa da repetição para emplacar suas teorias
Descrição: Ministro da Economia cria narrativas que, de tão faladas ao longo dos
meses, acabam ajudando o governo a atingir seu objetivo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/guedes-usa-e-abusa-da-repeticao-para-
emplacar-suas-teorias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 09:44:30
Título: Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa está jurado de morte na prisão
Descrição: Ex-PM é visto como \troféu\ por detentos. Presídio onde ele cumpre 
pena reúne integrantes de diferentes facções
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/acusado-de-matar-marielle-ronnie-lessa-
esta-jurado-de-morte-na-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 09:34:06
Título: Feminicídio: Justiça bloqueia R$ 640 mil de contas de engenheiro que 
assassinou juíza a facadas
Descrição: Dinheiro será usado no sustento das três filhas do casal, que 
presenciaram o assassinato da mãe e estão com a avó materna
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-justica-bloqueia-r-640-mil-
de-contas-de-engenheiro-que-assassinou-juiza-a-facadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 02:04:21
Título: Fantástico destaca “explosão” de feminicídios na semana do Natal
Descrição: O programa deu detalhes sobre a morte da juíza Viviane Vieira Amaral 
Arronenzi e lembrou de outras vítimas
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/fantastico-destaca-explosao-de-
feminicidios-na-semana-do-natal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 00:35:00
Título: 13 semanas: Glauber Braga e Sâmia Bomfim anunciam gravidez
Descrição: O casal fez o anúncio por meio das redes na noite deste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/13-semanas-glauber-braga-e-samia-
bomfim-anunciam-gravidez/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 23:15:28
Título: “O Brasil é um país racista, homofóbico e do femincídio”, diz Ivete 
Sangalo
Descrição: A declaração foi feita durante o recebimento do Prêmio Mario Lago no 
programa do Faustão
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Url :https://revistaforum.com.br/blogs/o-brasil-e-um-pais-racista-homofobico-e-
do-femincidio-diz-ivete-sangalo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 22:36:04
Título: “O pior está por vir”, diz Anthony Fauci sobre a pandemia do coronavírus
Descrição: O médico, que foi conselheiro para assuntos sobre a Covid-19 no 
governo Trump, será o responsável pela equipe de saúde do presidente eleito Joe 
Biden
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-pior-esta-por-vir-diz-anthony-fauci-
sobre-a-pandemia-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 21:31:51
Título: Negro e gay, Diogo da Paz ia ser enterrado como indigente
Descrição: A vereadora eleita Erika Hilton encaminhou protocolo pedindo 
explicação à Secretaria de Segurança Pública e disse que se trata de \um caso 
assustador de violação dos Direitos Humanos”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/negro-e-gay-diogo-da-paz-ia-ser-
enterrado-como-indigente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 21:08:44
Título: Censura velada empobrece a imprensa e prejudica a democracia, por 
Aloizio Mercadante
Descrição: Por mais que a Folha e o Estadão não mencionem os feitos dos nossos 
governos, não se pode reescrever a história. Essas milhares de pessoas entraram 
nas universidades em razão das políticas públicas desenvolvidas em nossos 
governos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/censura-velada-empobrece-a-imprensa-e-
prejudica-a-democracia-por-aloizio-mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 20:04:30
Título: Vizinhos de Neymar reclamam de festa do jogador e afirmam que há 
“movimentação” intensa desde sábado
Descrição: Assessoria de imprensa do jogador emitiu comunicado desmentindo a 
realização de festa para 500 pessoas e com duração de cinco dias
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vizinhos-de-neymar-reclamam-de-festa-
do-jogador-e-afirmam-que-ha-movimentacao-intensa-desde-sabado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 19:57:41
Título: Após receber vacina contra Covid, Argentina oferece ajuda a Bolívia e 
Uruguai
Descrição: O presidente argentino, Alberto Fernández, prometeu ajudar as nações 
vizinhas com \contatos\, o país inicia imunização na terça-feira com a Sputnik V
Url :https://revistaforum.com.br/global/apos-receber-vacina-contra-covid-
argentina-oferece-ajuda-a-bolivia-e-uruguai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 18:45:20
Título: Governo de Israel decreta lockdown para conter novo surto do coronavírus
Descrição: O país vai acelerar o processo de imunização da população contra a 
Covid-19 e estima vacinar 150 mil pessoas por dia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-de-israel-decreta-lockdown-
para-conter-novo-surto-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 16:59:18
Título: Feminicídio: Mulher é assassinada a tiros por ex-companheiro na frente 
de um dos filhos
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Descrição: Maria Neuvani da Silva foi assassinada na frente de um dos filhos do 
casal, que tentou impedir o pai de cometer o crime ocorrido no interior do 
Ceará. Homem está foragido e não teve a identidade revelada até o momento
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-mulher-e-assassinada-a-
tiros-por-ex-companheiro-na-frente-de-um-dos-filhos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 16:21:35
Título: Niterói enfrenta fila para enterros após novo recorde de casos de Covid-
19
Descrição: Leitos de UTI do SUS estão com ocupação de 70%. Na rede particular, 
taxa é de 86%
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/niteroi-enfrenta-fila-para-
enterros-apos-novo-recorde-de-casos-de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 15:41:24
Título: Ao menos 12 cidades descumprem determinação de Doria e litoral tem 
praias lotadas
Descrição: Praticamente todas as cidades do litoral paulista descumpriram a 
determinação de João Doria, que colocou estado na fase vermelha do plano de 
contenção do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ao-menos-12-cidades-descumprem-
determinacao-de-doria-e-litoral-tem-praias-lotadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 15:36:40
Título: “Gordo favorito” de Bolsonaro, Pazuello diz que todos os estados vão 
iniciar vacinação simultaneamente, sem especificar data
Descrição: Ministro disse apenas que grupos prioritários devem começar a receber
a primeira dose da vacina no final de janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gordo-favorito-de-bolsonaro-pazuello-
diz-que-todos-os-estados-vao-iniciar-vacinacao-simultaneamente-sem-especificar-
data/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 14:54:51
Título: Após caso Carol Solberg, CBV avalia mudar regulamento para proibir 
manifestações políticas
Descrição: Atleta de vôlei de praia gritou \Fora Bolsonaro\ em entrevista ao 
vivo e chegou a ser advertida pelo STJD
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-caso-carol-solberg-cbv-avalia-
mudar-regulamento-para-proibir-manifestacoes-politicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 13:29:50
Título: Papai Noel visita asilo, provoca surto de coronavírus e 18 idosos morrem
Descrição: Local tem mais 120 residentes e 36 funcionários infectados com a 
doença
Url :https://revistaforum.com.br/global/papai-noel-visita-asilo-provoca-surto-
de-coronavirus-e-18-idosos-morrem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 13:19:25
Título: Bolsonaro diz que é capaz de votar no Lula, mas não em Doria, afirma 
jornalista d’O Globo
Descrição: Bolsonaro e Doria foram os principais beneficiados pela decisão da 
Justiça de barrar a candidatura de Lula à presidência devido à prisão por Sergio
Moro na Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-e-capaz-de-votar-no-
lula-mas-nao-em-doria-afirma-jornalista-do-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 12:57:51
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Título: Advogada, viúva diz que destruiu celular de Gustavo Bebianno
Descrição: A advogada disse ainda que não fez pesquisas no celular e que 
Bebianno estava se sentindo mal nos dias que antecederam a morte, por infarto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogada-viuva-diz-que-destruiu-
celular-de-gustavo-bebianno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 12:55:32
Título: Bióloga corrige TV Cultura após reportagem sobre uso de “leveza” contra 
negacionistas da Covid-19
Descrição: \Eu não tenho que pedir permissão para dizer ao outro que ele tem que
usar máscara\, protestou Natalia Pasternak durante jornal da emissora
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/biologa-corrige-tv-cultura-apos-
reportagem-sobre-uso-de-leveza-contra-negacionistas-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 11:47:39
Título: Paulo Guedes mente para tentar aprovar agenda neoliberal e Folha diz que
ele “cria narrativas”
Descrição: Uma das mentiras contadas por Guedes, segundo o jornal, estaria 
relacionada à criação de um novo imposto, nos moldes da antiga Contribuição 
Provisória sobre Transações Financeiras (CPMF)
Url :https://revistaforum.com.br/midia/paulo-guedes-mente-para-tentar-aprovar-
agenda-neoliberal-e-folha-diz-que-ele-cria-narrativas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 11:12:41
Título: “O discurso da meritocracia liberal é perverso”, diz juíza negra da 
Bahia que já morou na rua
Descrição: Para Antonia Marina Faleiros, que completa 18 anos de magistratura no
TJ-BA em dezembro, o racismo está \na formação da nossa mentalidade\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/o-discurso-da-meritocracia-liberal-e-
perverso-diz-juiza-negra-da-bahia-que-ja-morou-na-rua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 10:20:28
Título: Bolsonaro rifa 500 cargos para comprar votos para eleição de Arthur Lira
na Câmara
Descrição: Ministro Luiz Eduardo Ramos seria o responsável por comandar a troca 
de cargos federais por votos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-rifa-500-cargos-para-
comprar-votos-para-eleicao-de-arthur-lira-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 09:35:52
Título: Datafolha: Maioria dos brasileiros é contrária ao voto obrigatório no 
país
Descrição: Rejeição à obrigatoriedade diminuiu nos últimos anos. Em 2015, taxa 
era de 66%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/datafolha-maioria-dos-brasileiros-e-
contraria-ao-voto-obrigatorio-no-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 00:53:33
Título: Youtube censura canal que denunciou magistrado que debochou da Lei Maria
da Penha
Descrição: O canal “Papo de Mãe” ficou horas fora do ar e não recebeu nenhum 
tipo de justificativa da plataforma
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/youtube-censura-canal-que-denunciou-
magistrado-que-debochou-da-lei-maria-da-penha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-27 00:52:51
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Título: Janja posta foto com Lula em Cuba antes de o ex-presidente participar de
documentário
Descrição: O longa-metragem, do cineasta Oliver Stone, vai abordar a trajetória 
do ex-presidente e as crises democráticas na América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/janja-posta-foto-com-lula-em-cuba-
antes-de-o-ex-presidente-participar-de-documentario/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-28 05:20:32
Título: Número de patrocínios nos clubes passou longe de 'terra arrasada' no ano
da pandemia
Descrição: A pandemia chacoalhou o mercado publicitário do futebol brasileiro. 
Mas a incerteza sobre os rumos dos contratos deu lugar a novos acordos fechados 
entre marcas e clubes nos últimos meses. Desde que o coronavírus chegou, foram 
34 novas parcerias firmadas pelos clubes da Série A. 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/numero-de-patrocinios-nos-clubes-passou-
longe-de-terra-arrasada-no-ano-da-pandemia-24814280
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-28 05:00:44
Título: 'Maré Verde': quem são as mulheres que lutam pela legalização do aborto 
na Argentina
Descrição: Milhares de mulheres voltaram às ruas para fazer sua reivindicação 
pela legalização do aborto ouvida no Congresso, onde deputados e senadores 
decidem conceder ou não esse direito, em meio a uma renovada \maré verde\, em 
referência aos pañuelos usados pelas manifestantes, um marco na luta feminista 
na Argentina.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/mare-verde-quem-sao-as-mulheres-que-lutam-
pela-legalizacao-do-aborto-na-argentina-24814071
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-28 06:00:51
Título: Militares ligados a Salles dominam reuniões de fusão de Ibama e ICMBio
Descrição: Ricardo Salles escalou militares para dominar as reuniões que estudam
a fusão entre o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).Criado em outubro, o grupo de trabalho já fez oito 
encontros no ministério para avaliar a proposta.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/militares-ligados-salles-dominam-
reunioes-de-fusao-de-ibama-icmbio-24810537
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-28 09:52:39
Título: As seis 'pedras no sapato' do governo Bolsonaro na economia em 2021
Descrição: Desemprego, inflação e rombo nas contas públicas serão desafios no 
próximo ano para o Brasil.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55360540
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-28 09:35:06
Título: 2020: 72% dos brasileiros tiveram um ano ruim, aponta pesquisa
Descrição: Ao mesmo tempo, 77% esperam que 2021 seja um ano melhor, aponta 
levantamento do instituto Ipsos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55456553
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-27 17:38:51
Título: Por que Antígona ainda é a peça de teatro mais representada do mundo 2,5
mil anos após sua estreia
Descrição: Esta história de desobediência civil, escrita por Sófocles, segue 
cativando o público até hoje.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54841825
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-27 10:36:46
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Título: Por que fabricantes de papel higiênico estão assustados com alta de 
custos no Brasil
Descrição: Indústria descarta desabastecimento, mas teme maior concentração no 
setor.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55441273
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-28 00:07:13
Título: O suplício de Israel
Descrição: País volta às urnas pela quarta vez em dois anos para que Netanyahu 
evite seu julgamento por corrupção
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-28/o-suplicio-de-
israel.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-27 00:00:00
Título: Petrobras diz a Justiça que redução de quadros tem impactado atividades 
administrativas temporariamente
Descrição: A Petrobras ainda não conseguiu notificar os 23 envolvidos na 
operação Lava Jato que acionou na Justiça para avisar sobre provável futura 
cobrança de indenizações milionárias. Endereços informados estavam errados.Leia 
mais (12/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/petrobras-diz-a-justica-que-reducao-de-quadros-tem-
impactado-atividades-administrativas-temporariamente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-27 00:00:00
Título: Flávio Dino decide entrar com ação penal contra Bolsonaro por crime 
contra honra
Descrição: O governador Flávio Dino (PC do B-MA) decidiu entrar com uma ação 
penal por crime contra a honra contra Bolsonaro.Leia mais (12/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/flavio-dino-decide-entrar-com-acao-penal-contra-
bolsonaro-por-crime-contra-honra.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-27 00:00:00
Título: Grupo de Baleia comemora apoio de bolsonaristas a Lira e espera que 
oposição se afaste dele após gesto
Descrição: As declarações de apoio a Arthur Lira (PP-AL) por parte de 
bolsonaristas radicais neste domingo (27) foram bem recebidas por aliados de 
Baleia Rossi (MDB-SP). Eles dizem acreditar que posicionamentos do tipo podem 
ajudar a oposição a consolidar a adesão ao bloco, que se coloca como 
independente.Leia mais (12/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/grupo-de-baleia-comemora-apoio-de-bolsonaristas-a-
lira-e-espera-que-oposicao-se-afaste-dele-apos-gesto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-27 00:00:00
Título: Bolsonaro é excluído de reportagem de rede americana sobre vacina contra
Covid-19, Doria é citado
Descrição: Jair Bolsonaro ficou de fora de uma reportagem da rede americana NBC 
sobre a corrida mundial pela vacinação. Ao falar sobre o Brasil, citou o 
governador João Doria (PSDB-SP). De outros países, os personagens foram os 
presidentes, como Emmanuel Macron e Vladimir Putin.Leia mais (12/27/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2020/12/bolsonaro-e-excluido-de-reportagem-de-rede-
americana-sobre-vacina-contra-covid-19-doria-e-citado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-27 00:00:00
Título: Presidente do Senado faz campanha contra indicação de desembargador ao 
STJ
Descrição: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem feito nos 
bastidores campanha contra o desembargador Ney Bello, do TRF-1, um dos cotados 
para assumir uma vaga no Superior Tribunal de Justiça no lugar de Napoleão Nunes
Maia. Bello tem o apoio do ministro Gilmar Mendes, do Supremo.Leia mais 
(12/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/presidente-do-senado-faz-campanha-contra-indicacao-
de-desembargador-ao-stj.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 06:40:41
Título: Líder do Hezbollah acusa Israel e Arábia Saudita de 'incitarem' EUA a 
matar Soleimani
Descrição: Líder do movimento libanês Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, 
afirmou que \o assassinato criminoso\ do maior-general iraniano Qassem Soleimani
em janeiro deste ano \não foi só um crime norte-americano\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122816690974-lider-do-
hezbollah-acusa-israel-e-arabia-saudita-de-incitarem-eua-a-matar-soleimani/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 06:25:31
Título: Arábia Saudita: 4 novos campos de petróleo e gás foram descobertos, 
afirma ministro da Energia
Descrição: Ministro da Energia da Arábia Saudita afirmou que a empresa estatal 
Saudi Aramco segue avaliando as quantidades de petróleo, gás e condensado nos 
campos achados para determinar as respectivas áreas e tamanhos.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122816690936-arabia-
saudita-4-novos-campos-de-petroleo-e-gas-foram-descobertos-afirma-ministro-da-
energia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 28 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (28), marcada pelo teste positivo para COVID-19 de Mourão, pela 
campanha de vacinação contra COVID-19 na Europa e aprovação do orçamento dos EUA
para 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020122816690708-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-28-de-dezembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 03:30:48
Título: Evo Morales alerta para novo golpe de Estado na Bolívia
Descrição: Durante uma assembleia no departamento de Cochabamba, Bolívia, o ex-
presidente alertou sobre a possibilidade de no país ocorrer um novo golpe de 
Estado.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020122816689993-evo-morales-alerta-
para-novo-golpe-de-estado-na-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-27 00:38:24
Título: 'Mais pandemias virão' e é necessário investir em preparação, diz 
diretor-geral da OMS
Descrição: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, disse no sábado (26) que novas pandemias são inevitáveis e fez um 
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apelo pelo aumento do investimento em preparação para futuras crises sanitárias 
mundiais.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020122716687383-mais-
pandemias-virao-e-e-necessario-investir-em-preparacao-diz-diretor-geral-da-oms/

Fonte: Xinhua
Título: Hamas condena "danos a hospital infantil em ataques aéreos israelenses" 
em Gaza
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623683.htm

Fonte: Xinhua
Título: Maior campo petrolífero da China bate recorde de produção em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139623428.htm
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