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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 09:38:28
Título: Auxílio emergencial chega ao fim em meio à segunda onda da pandemia e 48
milhões ficam sem benefício
Descrição: A partir de janeiro, o governo tentará migrar parte dos beneficiados 
para o Bolsa Família, que paga em média R$ 192 mensais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/auxilio-emergencial-chega-
ao-fim-em-meio-a-segunda-onda-da-pandemia-e-48-milhoes-ficam-sem-beneficio/

Fonte: Xinhua
Título: Brasil autoriza emissão de US$ 800 milhões em debêntures incentivadas 
para a infraestrutura de telecomunicações
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/29/c_139627071.htm

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 19:03:20
Título: Stédile ao GGN: Refundação do Brasil exige “projeto para eliminar a 
desigualdade”
Descrição: É possível fazer a reforma agrária e distribuir terras \sem afetar o 
setor produtivo\. Para isso, empresas em dívida com o Estado poderiam resolver a
pendência não em dinheiro, mas em terras
Url :https://jornalggn.com.br/politica/stedile-ao-ggn-refundacao-do-brasil-
exige-projeto-para-eliminar-a-desigualdade/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 20:15:44
Título: Dilma: “Bolsonaro não insulta apenas a mim, mas a milhares de vítimas da
ditadura”
Descrição: \Ao desrespeitar quem foi torturado quando estava sob a custódia do 
Estado, escolhe ser cúmplice da tortura e da morte\, escreveu a ex-presidente
Url :https://jornalggn.com.br/politica/dilma-bolsonaro-nao-insulta-apenas-a-mim-
mas-a-milhares-de-vitimas-da-ditadura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 02:01:16
Título: Lula: “Brasil perde humanidade cada vez que Bolsonaro abre a boca”
Descrição: Ex-presidente reagiu em defesa de Dilma Rousseff, após provocação do 
atual mandatário, que negou as torturas durante a Ditadura Militar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-brasil-perde-humanidade-cada-vez-
que-bolsonaro-abre-a-boca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 00:32:25
Título: “Passa dos limites”: FHC se solidariza com Dilma contra fala de 
Bolsonaro sobre tortura da ex-presidenta
Descrição: Tucano foi lembrado por internautas que atual presidente já havia 
tido fala abjeta sobre o tema na votação do impeachment, outras personalidades 
publicaram apoio à petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/passa-dos-limites-fhc-se-solidariza-
com-dilma-contra-fala-de-bolsonaro-sobre-tortura-da-ex-presidenta/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-28 16:38:41
Título: SP: Casos de covid no último mês superam total dos 100 primeiros dias da
pandemia 
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Descrição: Desde 27 de novembro, quase 197 mil paulistas tiveram diagnóstico 
positivo confirmado, média diária de casos mais de 60%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/28/sp-casos-de-covid-no-ultimo-mes-
superam-total-dos-100-primeiros-dias-da-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-28 19:41:50
Título: Brasil ultrapassa 7,5 milhões de casos confirmados de covid-19
Descrição: Nas últimas 24 horas, 20 mil pessoas foram contaminadas e 431 
morreram pela doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/28/brasil-ultrapassa-7-5-milhoes-
de-casos-confirmados-de-covid-19
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 15:27:14
Título: “Gripezinha” a “não dou bola”: relembre as declarações de Bolsonaro 
sobre a pandemia
Descrição: Desde as primeiras mortes registradas no país, o presidente apostou 
em um discurso negacionista e que minimizava a gravidade do vírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/gripezinha-a-nao-dou-bola-relembre-
as-declaracoes-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-28 16:39:03
Título: América Latina: contrastes em uma das regiões mais afetadas pela 
pandemia de covid-19
Descrição: Enquanto Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de contágios e 
morte, Cuba está cada vez mais perto de uma vacina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/28/america-latina-contrastes-em-
uma-das-regioes-mais-afetadas-pela-pandemia-de-covid-19

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 19:57:12
Título: As Forças Armadas agem contra a segurança nacional, por Luis Nassif
Descrição: Ao não se opor ao fim da identificação de lotes de munição, as FFAAs 
não apenas impedem a elucidação dos crimes, como se fragilizam internamente, 
facilitando o desvio de armas e munições da própria corporação.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/as-forcas-armadas-agem-contra-a-seguranca-
nacional-por-luis-nassif/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 17:44:42
Título: Educação em casa? Mais da metade dos alunos de SP não tem computador, 
mostra estudo
Descrição: Somente 38% de estudantes de escolas públicas tem um computador e 11%
de todos os estudantes do estado não tem acesso à internet
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/educacao-em-casa-mais-da-metade-dos-
estudantes-de-sp-nao-tinham-computador-mostra-estudo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 15:56:55
Título: Lewandowski dá aval a Lula para acessar mensagens da Vaza Jato e provar 
parcialidade de Moro e Dallagnol
Descrição: Com a decisão, advogados de Lula terão acesso às trocas de mensagens 
entre procuradores da Lava Jato e Sergio Moro que foram divulgadas na série de 
reportagens da Vaza Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/lewandowski-da-aval-a-lula-
para-acessar-mensagens-da-vaza-jato-e-provar-parcialidade-de-moro-e-dallagnol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 22:58:04
Título: Baleia promete entregar a cabeça de Moro para a oposição na Câmara
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Descrição: Na luta pela presidência na Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) 
prometeu até entregar a cabeça do ex-ministro Sergio Moro para a oposição. O 
emedebista 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/baleia-promete-entregar-a-cabeca-
de-moro-para-a-oposicao-na-camara/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 17:47:31
Título: Presidência da Câmara: Baleia Rossi se reúne com PT, PSB, PDT, PCdoB e 
Rede
Descrição: Partidos de oposição ao governo de Bolsonaro fizeram uma série de 
exigências para apoiar o candidato de Rodrigo Maia. Entre elas, não pautar as 
privatizações e aprovar CPIs
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/presidencia-da-camara-baleia-rossi-se-
reune-com-pt-psb-pdt-pcdob-e-rede/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 21:42:36
Título: Moro critica Bolsonaro por demora na vacinação dos brasileiros: “Tem 
presidente em Brasília?”
Descrição: O ex-ministro Sergio Moro criticou nesta segunda-feira (28) o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela demora para o início da vacinação 
contra a Covid-19 no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/moro-critica-bolsonaro-por-demora-
na-vacinacao-dos-brasileiros-tem-presidente-em-brasilia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 00:17:30
Título: Gilmar Mendes quer julgar em fevereiro suspeição de Moro no caso do 
triplex atribuído a Lula
Descrição: A depender da decisão, o processo no qual o ex-presidente foi 
condenado poderá ser anulado, o que devolveria os direitos políticos do petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-quer-julgar-em-
fevereiro-suspeicao-de-moro-no-caso-do-triplex-atribuido-a-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 12:43:38
Título: Após defender vacinação antecipada no STF, Fux demite funcionário: 
“Sempre fui contra privilégios”
Descrição: O secretário de serviços integrados de saúde da Corte teria 
solicitado à Fiocruz, sem o seu conhecimento, a reserva de sete mil vacinas 
contra a Covid-19, furando a fila
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-defender-vacinacao-antecipada-no-
stf-fux-demite-funcionario-sempre-fui-contra-privilegios/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-28 00:00:00
Título: Servidores do STF dizem que exonerado por Fux não era o responsável por 
avisá-lo de pedido para Fiocruz
Descrição: Servidores do STF afirmam que não cabia ao médico Marco Polo Freitas,
exonerado do cargo de secretário de serviços integrados de saúde da Corte, 
informar ao presidente, Luiz Fux, do pedido por vacinas contra a Covid-19 
enviado à Fiocruz.Leia mais (12/28/2020 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/servidores-do-stf-dizem-que-exonerado-por-fux-nao-
era-o-responsavel-por-avisa-lo-de-pedido-para-fiocruz.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-28 13:40:23
Título: Artigo | Em fala de fim de ano, Bolsonaro empurrou “bronca” da covid-19 
para Deus
Descrição: Jornalista comenta a transmissão de fim de ano do presidente Jair 
Bolsonaro e da primeira-dama
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/28/artigo-em-fala-de-fim-de-ano-
bolsonaro-empurrou-a-bronca-da-covid-19-para-deus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-28 10:40:55
Título: 2020: que ano foi esse? O meio ambiente, entre o fogo e a boiada
Descrição: Ano foi marcado por desmonte estatal, perseguição de servidores e 
vários recordes de queimadas e desmatamento de biomas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/28/2020-que-ano-foi-esse-o-meio-
ambiente-entre-o-fogo-e-a-boiada
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 01:06:54
Título: EUA aprovam auxílio emergencial de R$ 10,5 mil para cada adulto enquanto
no Brasil…
Descrição: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou no início da noite 
desta segunda-feira (28) a favor do aumento do estímulo individual [auxílio 
emergencial] de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/eua-aprovam-auxilio-emergencial-de-
r-105-mil-para-cada-adulto-enquanto-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 00:28:17
Título: Gleisi: Ainda há tempo para evitar o caos sanitário e social em 2021
Descrição: Em artigo, a deputada federal (PR) e presidenta da PT, Gleisi 
Hoffmann, alerta que “o liberalismo primitivo do governo vislumbra uma sociedade
regida pelo individualismo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-ainda-ha-tempo-para-evitar-
o-caos-sanitario-e-social-em-2021/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 18:12:17
Título: Aborto legal tem votação decisiva nesta terça-feira no Senado argentino
Descrição: A discussão do Projeto de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVE), 
qual seja, aborto legal, aliada à iniciativa de acompanhamento dos primeiros 
meses de vida das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/aborto-legal-tem-votacao-decisiva-
nesta-terca-feira-no-senado-argentino/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 00:14:41
Título: Sergio Moro e André Mendonça, ministro da Justiça, batem boca nas redes 
sociais
Descrição: O k-suco ferveu na noite desta segunda-feira (28). O ex-ministro 
Sergio Moro e o atual titular da Justiça, André Mendonça, bateram boca nas redes
sociais. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/sergio-moro-e-andre-mendonca-
ministro-da-justica-batem-boca-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 17:46:45
Título: Não é notícia velha: Petrobras aumenta preço dos combustíveis nas 
vésperas do Ano Novo
Descrição: A Petrobras é uma festa para os sócios privados da empresa. Ela vai 
aumentar preço do diesel em 4% e o da gasolina em 5%, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/nao-e-noticia-velha-petrobras-
aumenta-preco-dos-combustiveis-nas-vesperas-do-ano-novo/
 
Fonte: Xinhua
Título: China criará banco genético de sementes agrícolas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/28/c_139624414.htm
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 15:34:05
Título: Mais de 40 países já iniciaram vacinação contra covid-19 enquanto 
Bolsonaro ainda ‘come moscas’
Descrição: O Brasil, incrédulo, está fora da lista dos 40 países que já 
iniciaram a vacinação contra a Covid-19, dentre os quais figuram Reino Unido, 
EUA, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/mais-de-40-paises-ja-iniciaram-
vacinacao-contra-covid-19-enquanto-bolsonaro-ainda-come-moscas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 14:18:18
Título: Bolsonaro viaja nesta segunda-feira para passar Réveillon no Guarujá
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro viaja, nesta segunda-feira (28/12), de 
férias para o Guarujá, no litoral de São Paulo, onde deve passar o Réveillon. O 
retorno 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-viaja-nesta-segunda-
feira-para-passar-reveillon-no-guaruja/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 13:32:09
Título: Datafolha: 72% dos brasileiros acreditam que a inflação vai aumentar em 
2021
Descrição: Pesquisa Datafolha divulgada na noite deste domingo (27) mostra que 
72% dos brasileiros acreditam que a inflação vai aumentar em 2021. Esse é o 
maior 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/datafolha-72-dos-brasileiros-
acreditam-que-a-inflacao-vai-aumentar-em-2021/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 12:53:48
Título: China ultrapassará EUA como a maior economia do mundo em 2028, afirmam 
especialistas
Descrição: A China ultrapassará os Estados Unidos para se tornar a maior 
economia do mundo em 2028, cinco anos antes do estimado anteriormente, devido à 
recuperação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/china-ultrapassara-eua-como-a-
maior-economia-do-mundo-em-2028-afirmam-especialistas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 11:50:06
Título: OAB vai debater impeachment de Bolsonaro após a pandemia
Descrição: Em entrevista ao jornal Valor Econômico nesta segunda-feira (28), o 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou 
que a entidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/oab-vai-debater-impeachment-de-
bolsonaro-apos-a-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-28 10:33:14
Título: Lula livre e candidato em 2022
Descrição: Se por um lado a situação do presidente Jair Bolsonaro começa a ficar
periclitante, com dificuldades objetivas para sua reeleição, por outro, a sorte 
parece 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lula-livre-e-candidato-em-2022/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-29 07:47:19
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Os EUA permaneceram acima de 100.000 hospitalizações por 27 
dias consecutivos Senado da Câmara Trump Deficiências da infraestrutura de saúde
pública dos EUA observadas no manuseio incorreto de Covid, vacina 24 manchetes 
mais recentes de msnbc.com O que um jornalista preso por cobertura heróica da 
Covid expõe sobre a China Mais de 500 CNN.com  Ca [&hellip,]
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-214/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 21:30:18
Título: 5G, o grande trunfo para o capitalismo de vigilância
Descrição: Máquinas superconectadas. Contatos humanos rastreados via Bluetooth. 
Cidades (e casas) “inteligentes” que captam e controlam nossas atividades. Na 
corrida tecnológica, entre China e EUA, a disputa por uma nova ordem mundial
Url :https://jornalggn.com.br/politica/5g-o-grande-trunfo-para-o-capitalismo-de-
vigilancia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 21:27:23
Título: Novo Wikileaks mostra laudos revelando que Steve Job tinha HIV
Descrição: Laudos que acabaram de ser divulgados em uma nova leva do Wikileaks, 
mostram que Jobs tinha HIV.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/novo-wikileaks-mostra-laudos-revelando-
que-steve-job-tinha-hiv/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 21:00:59
Título: No Brasil, a corrupção foi além das instituições e das forças armadas
Descrição: Corrupção é a característica maior da sociedade brasileira desde 
2016. Característica esta que foi introduzida na vida nacional por um movimento 
inicialmente imperceptível
Url :https://jornalggn.com.br/politica/no-brasil-a-corrupcao-foi-alem-das-
instituicoes-e-das-forcas-armadas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 20:01:44
Título: Governo Bolsonaro criará mais 54 escolas cívico-militares em 2021
Descrição: O modelo de semi-militarização das escolas prevê que os militares 
serão responsáveis por gerir e monitorar a educação destes estabelecimentos
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/governo-bolsonaro-criara-mais-54-escolas-
civico-militares-em-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 19:51:38
Título: VÍDEO: Negacionismo de Bolsonaro choca mídia internacional: “Melhor 
virar jacaré do que morrer”, diz apresentadora
Descrição: A âncora atribui a Bolsonaro o fato de o Brasil fracassar no 
distanciamento social, ao exibir imagens de praias cheias no Rio de Janeiro e 
outros pontos do litoral brasileiro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/video-negacionismo-de-bolsonaro-choca-
midia-internacional-melhor-virar-jacare-do-que-morrer-diz-apresentadora/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 19:48:34
Título: Levy tenta justificar um dos planos mais desastrosos da história, por 
Luis Nassif
Descrição: As empresas já sentiam a queda no consumo. Com o choque tarifário, 
houve enorme aumento de custos. Ao mesmo tempo, houve o trancamento total do 
crédito. As empresas foram literalmente esmagadas
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/levy-tenta-justificar-um-dos-
planos-mais-desastrosos-da-historia-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 19:28:28
Título: Margareth Dalcolmo: Mesmo com vacinação, usaremos máscaras por mais 2 
anos
Descrição: Para ela, a comunidade científica precisa ajudar a população a ser 
mais esclarecida em relação à pandemia e às vacinas
Url :https://jornalggn.com.br/politica/margareth-dalcolmo-mesmo-com-vacinacao-
usaremos-mascaras-por-mais-2-anos/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 18:56:51
Título: Governo Bolsonaro 2021: desemprego, inflação, dívida e incertezas
Descrição: Após um ano difícil como 2020, brasileiro sonha com um 2021 melhor. 
Mas, na economia, são muitas as pedras no caminho para o ano que vem
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/governo-bolsonaro-2021-desemprego-
inflacao-divida-e-incertezas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 18:08:06
Título: A fina ironia do procurador Celso Tres e suas verdades
Descrição: Ironias podem ser armas poderosas para esclarecer coisas, como também
instrumentos para desvendar pré-conceitos, que, de tanto repetidos, transformam-
se em preconceitos
Url :https://jornalggn.com.br/politica/a-fina-ironia-do-procurador-celso-tres-e-
suas-verdades/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 17:44:42
Título: Educação em casa? Mais da metade dos alunos de SP não tem computador, 
mostra estudo
Descrição: Somente 38% de estudantes de escolas públicas tem um computador e 11%
de todos os estudantes do estado não tem acesso à internet
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/educacao-em-casa-mais-da-metade-dos-
estudantes-de-sp-nao-tinham-computador-mostra-estudo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-28 17:26:44
Título: Bolsonaro agora cobra de laboratórios o pedido de registro das vacinas
Descrição: \Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a 
gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa?\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-agora-cobra-de-laboratorios-o-
pedido-de-registro-das-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 09:34:50
Título: Justiça bloqueia bens de donos bolsonaristas da RedeTV! por dívida de R$
137 milhões
Descrição: Emissora não reconhece a dívida e diz que vai recorrer
Url :https://revistaforum.com.br/midia/justica-bloqueia-bens-de-donos-
bolsonaristas-da-redetv-por-divida-de-r-137-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 03:05:53
Título: Covas justifica aumento do próprio salário: “teto do funcionalismo está 
defasado”
Descrição: Prefeito também alegou que salário dos professores municipais nos 
últimos sete anos cresceu 80%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/covas-justifica-aumento-do-proprio-
salario-teto-do-funcionalismo-esta-defasado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 21:07:13
Título: Sem máscara, Bolsonaro acena para apoiadores e tira fotos antes de 
participar de jogo beneficente em Santos
Descrição: O presidente ainda marcou um gol ao cair de cara no chão, na tarde 
desta segunda-feira (28), na Vila Belmiro. Veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sem-mascara-bolsonaro-acena-para-
apoiadores-e-tira-fotos-antes-de-participar-de-jogo-beneficente-em-santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 19:30:26
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Título: Rizek critica Neymar por festa em pandemia: não está à altura do futebol
que joga
Descrição: Apresentador citou Messi, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton e Lebron 
James para dizer que nenhum deles era “notícia por promover festança para 
centenas de pessoas nessa pandemia”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/rizek-critica-neymar-por-festa-
em-pandemia-nao-esta-a-altura-do-futebol-que-joga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 19:30:03
Título: Prefeito em exercício do Rio decide fechar toda a orla na noite de 
réveillon
Descrição: As medidas foram provocadas pelo aumento do número de casos e mortes 
por Covid-19 nas últimas semanas no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-em-exercicio-do-rio-decide-
fechar-toda-a-orla-na-noite-de-reveillon/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 17:46:04
Título: Motorista de aplicativo estupra jovem de 23 anos no dia de Natal em 
Minas
Descrição: O motorista, que foi preso, confirmou que já havia assediado outras 
mulheres, mas negou o estupro. Caso aconteceu em Montes Claros, no norte de 
Minas Gerais
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/motorista-de-aplicativo-estupra-jovem-
de-23-anos-no-dia-de-natal-em-minas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 16:47:03
Título: Retrospectiva internacional 2020: Um ano que começou mal e foi piorando,
por Ana Prestes
Descrição: Notas Internacionais, por Ana Prestes: Certamente 2020 é um ano que 
jamais será esquecido. No cenário global, para muito além da pandemia, outros 
fatos importantíssimos ocorreram
Url :https://revistaforum.com.br/rede/retrospectiva-internacional-2020-um-ano-
que-comecou-mal-e-foi-piorando-por-ana-prestes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 13:06:33
Título: Ex-funcionária de Saul Klein diz que empresário abusa de 200 a 230 
mulheres por ano
Descrição: \O abuso físico era horrível, era uma situação péssima\ conta a 
mulher, que também foi vítima do filho do fundador das Casas Bahia
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/ex-funcionaria-de-saul-klein-diz-que-
empresario-abusa-de-200-a-230-mulheres-por-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 11:23:01
Título: FEMINICÍDIO: Discurso de ódio assassina mulheres
Descrição: O Fórum Café desta segunda-feira (28) debate este tema com a deputada
Alice Portugal (PCdoB-BA), que atua na Secretaria da Mulher da Câmara dos 
Deputados
Url :https://revistaforum.com.br/videos/feminicidio-discurso-de-odio-assassina-
mulheres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-28 10:50:56
Título: “Após a pandemia, o debate sobre seu impedimento ganhará as ruas”, diz 
presidente da OAB sobre Bolsonaro
Descrição: Felipe Santa Cruz quer uma campanha de vacinação já e diz que é 
cobrado cotidianamente sobre ações para impeachment de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-a-pandemia-o-debate-sobre-seu-
impedimento-ganhara-as-ruas-diz-presidente-da-oab-sobre-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2020-12-28 11:30:57
Título: Entrevista: 'O capitalismo ainda está no poder, mas está morto', diz 
Franco Berardi
Descrição: Filósofo italiano defende que a pandemia nos deixou duas opções: ou 
fundamos uma nova sociedade ou acabaremos com a espécie humana.The post 
Entrevista: &#8216,O capitalismo ainda está no poder, mas está morto&#8217,, diz
Franco Berardi appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/28/entrevista-o-capitalismo-ainda-esta-no-
poder-mas-esta-morto-diz-franco-berardi/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-29 04:30:18
Título: Fim do auxílio emergencial deixará 48 milhões sem ajuda do governo com 
Covid-19 em alta
Descrição: BRASÍLIA - Com o fim do auxílio emergencial, 48 milhões de pessoas, 
sobretudo trabalhadores informais, ficarão sem ajuda financeira do governo 
federal a partir de janeiro, apesar do aumento de casos de Covid-19 e das 
restrições impostas a alguns setores para evitar aglomerações. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/fim-do-auxilio-emergencial-deixara-48-
milhoes-sem-ajuda-do-governo-com-covid-19-em-alta-24815316
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-29 04:30:27
Título: Com pendências na Justiça Eleitoral, 96 prefeitos não tomarão posse
Descrição: BRASÍLIA - Em 96 municípios do país, não haverá posse no dia 1° de 
janeiro de 2021 dos prefeitos eleitos em novembro. Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), nesses lugares venceram a disputa candidatos que tiveram o 
registro indeferido pela Justiça Eleitoral. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/com-pendencias-na-justica-eleitoral-96-
prefeitos-nao-tomarao-posse-24815187
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-29 04:30:58
Título: Polícia ouve testemunhas e investiga motivação de feminicídio de juíza 
no Rio
Descrição: RIO — Quatro testemunhas foram ouvidas nessa segunda-feira na 
Delegacia deHomicídios da capital, na Barra da Tijuca, no inquérito sobre a 
morte da juízade Direito Viviane Vieira do Amaral, de 45 anos. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/policia-ouve-testemunhas-investiga-motivacao-
de-feminicidio-de-juiza-no-rio-24815173
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-29 06:00:35
Título: Bolsonaro fecha 2020 com mais pedidos de impeachment recebidos por um 
presidente em um ano
Descrição: Jair Bolsonaro encerrará 2020 como o presidente que mais foi alvejado
com pedidos de impeachment durante um único ano desde a redemocratização.O 
presidente foi o objeto de 51 solicitações em 2020. Com o número, ficou à frente
de Dilma Rousseff — com 37 pedidos em 2015 —, Fernando Collor — que somou 24 em 
1992 —, e Michel Temer — com 23 em 2017.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-fecha-2020-com-mais-
pedidos-de-impeachment-recebidos-por-um-presidente-em-um-ano-24815076
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-28 19:15:07
Título: 'Alimento para a alma, não só o corpo': a produção agrícola das 80 roças
indígenas na maior cidade do Brasil
Descrição: Demarcação de terras em 2016 permitiu aos guarani de Marsilac e 
Parelheiros voltar a plantar, quatro em cada dez agricultores são mulheres.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55279011
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-28 10:37:18
Título: 2020: 72% dos brasileiros tiveram um ano ruim, aponta pesquisa
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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: 2020-12-28 15:05:58
Título: Sequelas da covid-19: 'Tive sepse e perdi minhas mãos e meus pés'
Descrição: Britânica que tinha menos de 60 anos, caso leve de asma e era 
saudável alerta para os perigos do coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55469236
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-28 14:50:47
Título: Quatro efeitos do racismo no cérebro e no corpo das crianças, segundo 
Harvard
Descrição: Centro da Universidade de Harvard compila estudos documentando como 
vivência cotidiana do racismo estrutural impacta 'aprendizado, comportamento, 
saúde física e mental' infantil.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55466227
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-28 13:25:28
Título: Brasil entra em 2021 com desafio urgente de diminuir desigualdades
Descrição: Questões de raça e gênero, educação, saúde, meio ambiente e 
democracia são temas essenciais no país
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-12-28/brasil-entra-em-2021-com-
desafio-urgente-de-diminuir-desigualdades.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-28 00:00:00
Título: Justiça pede explicações ao governo do Amapá sobre uso de jatinho cedido
pela PF
Descrição: A Justiça de Pernambuco pediu explicações ao governo do Amapá sobre 
uma aeronave cedida pela Polícia Federal. A juíza Amanda Torres de Lucena Diniz 
Araujo, que autorizou o uso do avião, quer saber se existiram questões políticas
envolvidas no processo. Ela pergunta também se os requisitos que determinou 
foram cumpridos.Leia mais (12/28/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/justica-pede-explicacoes-ao-governo-do-amapa-sobre-
uso-de-jatinho-cedido-pela-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-28 00:00:00
Título: Câmara restringe acesso e faz posse virtual em SP, no Rio, vereadores 
evitam cerimônia presencial
Descrição: A posse de Bruno Covas (PSDB) e dos vereadores eleitos na Câmara 
Municipal de São Paulo nesta sexta-feira (1º) será despida de caráter festivo. 
Em razão do agravamento da pandemia para a fase vermelha na capital, o 
Legislativo baixará um ato nesta terça (29) com restrições mais rigorosas nos 
protocolos de segurança.Leia mais (12/28/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/camara-restringe-acesso-e-faz-posse-virtual-em-sp-
no-rio-vereadores-evitam-cerimonia-presencial.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-28 00:00:00
Título: Procurador diz que Bolsonaro usa linguagem agressiva em decisão 
favorável a crítico do presidente
Descrição: O procurador do DF Frederico Paiva afirmou em despacho que Jair 
Bolsonaro e aliados usam linguagem agressiva para se referir a seus 
opositores, \sendo inúmeras as declarações públicas que demonstram total 
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desapreço pelas regras de etiqueta e comunicação verbal.\Leia mais (12/28/2020 -
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/procurador-diz-que-bolsonaro-usa-linguagem-
agressiva-em-decisao-favoravel-a-critico-do-presidente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-28 00:00:00
Título: Bolsonaro dá informação falsa sobre eleição na Câmara em nova defesa do 
voto impresso
Descrição: Em uma nova defesa do voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) disse que as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados 
ocorrem no \papelzinho\, quando na verdade o processo de escolha é eletrônico 
desde 2007.Leia mais (12/28/2020 - 12h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/bolsonaro-da-informacao-falsa-sobre-eleicao-na-camara-em-
nova-defesa-do-voto-impresso.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-28 17:35:00
Título: Combate à violência contra a mulher é destaque entre votações do ano
Descrição: Regime jurídico temporário e mudanças no calendário eleitoral também 
estão entre propostas aprovadas durante a pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718877-combate-a-violencia-contra-a-
mulher-e-destaque-entre-votacoes-do-ano/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-28 15:35:00
Título: Regularização de dívidas tributárias e crédito para empresas estão entre
aprovações em 2020
Descrição: Câmara também aprovou proposta que facilita negociações entre 
credores e devedores no período da pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718882-regularizacao-de-dividas-
tributarias-e-credito-para-empresas-estao-entre-aprovacoes-em-2020/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-28 14:48:00
Título: Regulamentação do Fundeb é sancionada sem vetos
Descrição: Fundo é o principal mecanismo de financiamento na educação básica, 
novas regras valem a partir de abril de 2021
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719128-regulamentacao-do-fundeb-e-
sancionada-sem-vetos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-29 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 29 de dezembro de
2020 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (29), na qual a Caixa encerra os repasses do auxílio emergencial, 
Pentágono rebate críticas de Biden sobre transição nos EUA e Senado argentino 
vota a legalização do aborto no país.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020122916696068-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-29-de-dezembro-de-2020-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-29 05:36:12
Título: Com queda de 10% desde meados de março, dólar vai cair mais? 
Especialista responde
Descrição: O índice geral do dólar caiu 10% desde meados de março. A maioria dos
bancos prevê que essa tendência continuará, embora alguns especialistas 
acreditem que essas previsões sejam exageradas.
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Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020122916695892-com-queda-de-10-desde-
meados-de-maro-dlar-vai-cair-mais-especialista-responde/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 22:55:00
Título: Biden diz que falta de transparência da equipe de transição de Trump é 
'irresponsabilidade'
Descrição: Dados de segurança nacional e de orçamento do Pentágono não teriam 
sido totalmente repassados à equipe do novo governo. Mas secretário de Defesa 
diz que entregou mais do que o solicitado.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020122816694374-biden-diz-que-falta-
de-transparencia-da-equipe-de-transicao-de-trump-e-irresponsabilidade/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 13:58:23
Título: Petrobras aumenta preço do diesel em 4% e gasolina em 5%
Descrição: A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (28) que vai aumentar em 4% 
o preço médio do diesel em suas refinarias e em 5% o da gasolina a partir desta 
terça-feira (29).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020122816693382-petrobras-aumenta-
preco-do-diesel-em-4-e-gasolina-em-5/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-28 10:53:15
Título: Israel estaria planejando construir assentamentos na Cisjordânia antes 
da presidência de Biden
Descrição: O Ministério da Defesa de Israel deverá se reunir para aprovar 
construções na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, no último suspiro da 
administração Trump.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122816692438-israel-
estaria-planejando-construir-assentamentos-na-cisjordania-antes-da-presidencia-
de-biden/
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