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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 07:46:29
Título: Aprovação no Senado torna lei projeto que legaliza o aborto na Argentina
Descrição: Resultado teve 38 votos a favor e 29 contrários. Se torna realidade 
uma luta de mais de 10 anos do movimento feminista argentino, que festejou em 
frente ao Congresso em plena madrugada
Url :https://revistaforum.com.br/global/aprovacao-no-senado-torna-lei-projeto-
que-legaliza-o-aborto-na-argentina/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-29 21:27:13
Título: Ex-presas políticas cobram do STF e do Congresso medidas por agressão a 
Dilma Rousseff
Descrição: Em carta endereçada ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso 
Nacional, 23 vítimas da tortura na ditadura militar cobram providências das 
instituições democráticas contra agressão de Jair Bolsonaro.
Url :https://jornalggn.com.br/direitos-humanos/ex-presas-politicas-cobram-do-
stf-e-do-congresso-medidas-por-agressao-a-dilma-rousseff/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-29 21:31:32
Título: Decrépito torturador de almas, Bolsonaro não cabe no cargo que ocupa, 
nem cabe no Brasil
Descrição: Presidente tem a sorte de se deparar com gente que silencia sobre 
seus criminosos desvarios, cujos limites morais podem não ser tão baixos quanto 
os dele, mas com pontos de intersecção
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-29/decrepito-torturador-de-almas-
bolsonaro-nao-cabe-no-cargo-que-ocupa-nem-cabe-no-brasil.html

Fonte: Xinhua
Título: Vacina chinesa comprova 79,34% de eficácia contra COVID-19 em 3ª fase de
estudo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139629901.htm

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-29 14:29:03
Título: Pfizer avisa que não solicitará uso emergencial de vacina no Brasil e 
critica protocolo da Anvisa
Descrição: Em resposta a Bolsonaro, empresa diz que se reuniu com autoridades da
agência, mas cita entraves: “As condições requerem análises específicas para o 
Brasil, o que leva mais tempo de preparação”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-29/pfizer-avisa-que-nao-
solicitara-uso-emergencial-de-vacina-no-brasil-e-critica-protocolo-da-
anvisa.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-29 18:39:14
Título: Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.111 mortes por covid-19 no 
Brasil
Descrição: Rede vai ao STF e pedir para que governo seja obrigado a divulgar 
dados sobre compra de vacinas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/nas-ultimas-24-horas-foram-
registradas-1-111-mortes-por-covid-19-no-brasil

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-29 22:38:20
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Título: Desinformação, Politização e Lobby: Receita para um Desastre, por 
Reinaldo Guimarães
Descrição: Mas, o fato é que não estamos vivendo uma situação ordinária. A 
politização do enfrentamento da pandemia aliada à desorganização do Ministério 
da Saúde oferece um panorama de grande confusão.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/desinformacao-politizacao-e-lobby-receita-
para-um-desastre-por-reinaldo-guimaraes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 22:31:43
Título: Governo Bolsonaro compra menos de 3% das seringas necessárias para 
vacinação contra Covid-19
Descrição: O Ministério da Saúde só conseguiu garantir 7,9 milhões de kits de 
agulhas e seringas, muito abaixo dos mais de 300 milhões pretendidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-compra-menos-de-3-
das-seringas-necessarias-para-vacinacao-contra-covid-19/

Fonte: Xinhua
Título: Pesquisadores dos EUA investigam reações alérgicas da vacina Pfizer-
BioNTech
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139629218.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 19:59:15
Título: “É sobre salvar vidas”, diz Kamala Harris ao ser vacinada contra a 
Covid-19
Descrição: A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, foi 
vacinada nesta terça-feira (29) contra o novo coronavírus em um centro médico em
Washington. A dose que Kamala recebeu é produzida pelo laboratório Moderna. É um
dos produtos que já estão sendo aplicados naquele país. O outro é o imunizante 
desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/e-sobre-salvar-vidas-diz-kamala-
harris-ao-ser-vacinada-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 21:22:02
Título: São íntegras as mensagens da Vaza Jato, diz STF, ao liberá-las para a 
defesa de Lula
Descrição: A decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que determinou à 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal o 
compartilhamento de parte 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/sao-integras-as-mensagens-da-vaza-
jato-diz-stf-ao-libera-las-para-a-defesa-de-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 13:37:00
Título: Brasil tem 14,1 milhões de desempregados no trimestre encerrado em 
outubro, diz IBGE
Descrição: A taxa é 2,7% mais alta do que o mesmo período do ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/brasil-tem-141-milhoes-de-
desempregados-no-trimestre-encerrado-em-outubro-diz-ibge/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-29 17:17:21
Título: Após denúncia do Brasil de Fato, edital de cultura do governo Doria é 
cancelado
Descrição: Amigo do secretário estadual de Cultura poderia ser favorecido na 
licitação, MP investiga aparelhamento de OS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/apos-denuncia-do-brasil-de-fato-
edital-de-cultura-do-governo-doria-e-cancelado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-29 16:21:32
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Título: Bolívia: Luis Arce cria imposto sobre grandes fortunas
Descrição: Medidas econômicas do novo governo visam combater a desigualdade 
econômica no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/bolivia-luis-arce-cria-imposto-
sobre-grandes-fortunas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-29 13:30:21
Título: Desabamento em obra da Vale atrasa busca por vítimas da mineração em 
Brumadinho
Descrição: Galpão que estaria sendo feito às pressas por terceirizada contratada
pela Vale desabou no domingo (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/desabamento-em-obra-da-vale-
atrasa-busca-por-vitimas-da-mineracao-em-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-29 11:24:54
Título: Indígenas do Vale do Javari, Amazonas, denunciam abandono de 
profissionais de saúde
Descrição: Depois das eleições, eles deixaram os postos de saúde da região onde 
ficam as comunidades mais isoladas do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/indigenas-do-vale-do-javari-
amazonas-denunciam-abandono-de-profissionais-de-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-29 10:08:57
Título: Militar acusado de estuprar menina de 12 anos é solto mesmo após 
comprovação pericial
Descrição: Crime foi cometido na noite de Natal em Santana, a 17 km de Macapá 
(AP), exame constatou lesões no ânus da vítima
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/militar-acusado-de-estuprar-
menina-de-12-anos-e-solto-mesmo-apos-comprovacao-pericial

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-30 01:30:16
Título: Governo Bolsonaro não consegue comprar seringas, imagina as vacinas 
então…
Descrição: Péssimas notícias. O governo Jair Bolsonaro fracassou até na compra 
de seringas para a vacinação. O Ministério da Saúde adquiriu menos de 3% desse 
equipamento 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/governo-bolsonaro-nao-consegue-
comprar-seringas-imagina-as-vacinas-entao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 21:12:58
Título: Em nota, deputados do PT se solidarizam com Dilma e repudiam declarações
de Bolsonaro sobre tortura
Descrição: A bancada do PT na Câmara dos Deputados divulgou uma nota nesta 
terça-feira (29) na qual manifesta solidariedade a ex-presidente Dilma Rousseff 
e “repudia de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/em-nota-deputados-do-pt-se-
solidarizam-com-dilma-e-repudiam-declaracoes-de-bolsonaro-sobre-tortura/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 20:27:00
Título: Primeiro comício da ‘Frente de Esquerda’ vai reunir Lula, Ciro, Dino, 
Molon, Boulos e Requião em fevereiro
Descrição: A Frente de Esquerda poderá ganhar contornos mais nítidos a partir de
fevereiro de 2021, quando as principais lideranças de oposição realizarão seu 
primeiro comício 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/primeiro-comicio-da-frente-de-
esquerda-vai-reunir-lula-ciro-dino-boulos-e-requiao-em-fevereiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-12-29 16:58:04
Título: Gleisi lança a hashtag “Lula Presidente 2022” e incendeia as redes 
sociais
Descrição: Se alguém tinha dúvidas de que o ex-presidente Lula continua sendo o 
Plano A dos petistas para disputar 2022, agora não tem mais não. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-lanca-a-hashtag-lula-
presidente-2022-e-incendeia-as-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 15:43:34
Título: Requião critica Bolsonaro por fala sobre tortura de Dilma: “Canalhice 
absoluta”
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) usou as redes sociais nesta 
terça-feira (29) para criticar a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
sobre a tortura 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/requiao-critica-bolsonaro-por-fala-
sobre-tortura-de-dilma-canalhice-absoluta/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 15:29:22
Título: Resultado da enquete: 59,9% votariam em Lula se as eleições de 2022 
fossem hoje
Descrição: Se as eleições fossem hoje, 59,9% dos leitores do Blog do Esmael 
disseram que escolheriam Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República 
em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/resultado-da-enquete-599-votariam-
em-lula-se-as-eleicoes-de-2022-fossem-hoje/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-29 12:50:24
Título: Campanha de Bolsonaro contra vacina da Covid-19 é “única nas 
democracias”, diz jornal francês
Descrição: O jornal Le Figaro desta terça-feira (29) destaca a campanha anti-
vacina do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, o começo da vacinação
deveria trazer esperanças 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/campanha-de-bolsonaro-contra-
vacina-da-covid-19-e-unica-nas-democracias-diz-jornal-frances/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 09:28:07
Título: Manchetes de jornais dos EUA
Descrição: Saúde Sinopharm da China afirma que sua vacina contra o coronavírus é
79% eficaz 40 CNN.com  Canal RSS  App Internationa   Inglaterra enfrenta um 
bloqueio mais amplo na corrida para conter nova cepa de Covid Política 
Bloombergpor Tim Ross/ 10 EUA bate recorde de mortes diárias de Covid-19 Mais de
300 CNN.com  A Grã-Bretanha autoriza [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-de-jornais-dos-eua-7/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 09:11:14
Título: O duro desafio de ser otimista com o emprego, por Luis Nassif
Descrição: Segundo a Folha, a taxa de desemprego subiu de 13,8% para 14,3% - a 
maior para o período -, mas a mediana das previsões do mercado apontava para 
14,7%.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-duro-desafio-de-ser-otimista-
com-o-emprego-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 00:14:08
Título: TV GGN 20h: o Brasil, uma elite sem caráter
Descrição: O enigma da herança escravagista já foi decifrado. Falta a teoria que
explique a falta de caráter da elite brasileira
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-brasil-uma-elite-sem-carater/
 

https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-brasil-uma-elite-sem-carater/
https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-duro-desafio-de-ser-otimista-com-o-emprego-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-duro-desafio-de-ser-otimista-com-o-emprego-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-de-jornais-dos-eua-7/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/campanha-de-bolsonaro-contra-vacina-da-covid-19-e-unica-nas-democracias-diz-jornal-frances/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/campanha-de-bolsonaro-contra-vacina-da-covid-19-e-unica-nas-democracias-diz-jornal-frances/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/resultado-da-enquete-599-votariam-em-lula-se-as-eleicoes-de-2022-fossem-hoje/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/resultado-da-enquete-599-votariam-em-lula-se-as-eleicoes-de-2022-fossem-hoje/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/requiao-critica-bolsonaro-por-fala-sobre-tortura-de-dilma-canalhice-absoluta/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/requiao-critica-bolsonaro-por-fala-sobre-tortura-de-dilma-canalhice-absoluta/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-lanca-a-hashtag-lula-presidente-2022-e-incendeia-as-redes-sociais/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/gleisi-lanca-a-hashtag-lula-presidente-2022-e-incendeia-as-redes-sociais/


Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-29 23:04:42
Título: STF também pediu ao Instituto Butantan reserva de vacinas contra a 
Covid-19
Descrição: Corte fez o mesmo pedido à Fiocruz. Em ambos oficios, tribunal 
solicita 7 mil doses dos imunizantes, antecipadamente, para os servidores da 
casa e do CNJ 
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/stf-tambem-pediu-ao-instituto-butantan-
reserva-de-vacinas-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-29 22:58:07
Título: Trivial do padre Julio Lancelotti
Descrição: Salve Padre Julio Lancellotti ( Gereba) Arranjo, violão, violas e 
vozes: Gereba Barreto.
Url :https://jornalggn.com.br/musica/trivial-do-padre-julio-lancelotti/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-29 18:25:20
Título: Maia, FHC e Rossi apoiam Dilma, após ataques de Bolsonaro sobre tortura
Descrição: \Bolsonaro não tem dimensão humana. Tortura é debochar da dor do 
outro\, escreveu Rodrigo Maia
Url :https://jornalggn.com.br/direitos-humanos/maia-fhc-e-rossi-apoiam-dilma-
apos-ataques-de-bolsonaro-sobre-tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 09:22:44
Título: Casas Bahia pagou garotas de programa para Samuel Klein na boca do caixa
das lojas
Descrição: Garotas jovens, às vezes de 16 anos, compareciam a diferentes lojas, 
onde, autorizadas por Samuel, furavam filas de clientes e recolhiam pagamentos 
que variavam entre R$ 10 mil e R$ 150 mil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/casas-bahia-pagou-garotas-de-programa-
para-samuel-klein-na-boca-do-caixa-das-lojas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 00:09:16
Título: Homem é preso acusado de estuprar por 26 anos menina que tirou das ruas
Descrição: Acusado tem 67 anos e manteve vítima em cárcere privado em sua casa, 
segundo a Polícia Civil
Url :https://revistaforum.com.br/policia/homem-e-preso-acusado-de-estuprar-por-
26-anos-menina-que-tirou-das-ruas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 22:40:48
Título: Após cortar gratuidades entre 60 e 65 anos, SP anuncia que vai manter 
tarifa de transporte público
Descrição: Passagem de ônibus na capital paulista e do sistema de trens e metrô 
vai ficar em R$ 4,40 em 2021
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-cortar-gratuidades-entre-60-e-65-
anos-sp-anuncia-que-vai-manter-tarifa-de-transporte-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 22:31:43
Título: Governo Bolsonaro compra menos de 3% das seringas necessárias para 
vacinação contra Covid-19
Descrição: O Ministério da Saúde só conseguiu garantir 7,9 milhões de kits de 
agulhas e seringas, muito abaixo dos mais de 300 milhões pretendidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-compra-menos-de-3-
das-seringas-necessarias-para-vacinacao-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 18:06:07
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Título: Homem mata esposa na frente das filhas e grava áudio no celular: “Da 
igreja para assassino”
Descrição: “Eu tive uma explosão de ânimo, agredi ela demais e ela veio a óbito,
por causa do quê, da traição, do adultério, era crente, pregador da palavra, 
agora sou um assassino”, declarou o criminoso, preso em Três Corações (MG)
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/homem-mata-esposa-na-frente-das-filhas-
e-grava-audio-no-celular-da-igreja-para-assassino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 18:05:50
Título: A psicopatia obscena do presidente que debocha da tortura, Dilma, sinta-
se abraçada
Descrição: AVISO DE GATILHO: NARRATIVA VIOLENTA - Não haverá inferno suficiente 
para este homem. Só uma mente doentia e completamente corrompida pela depravação
moral, como a de Bolsonaro, é capaz de rir e debochar de seres humanos 
torturados
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-psicopatia-obscena-do-presidente-que-
debocha-da-tortura-dilma-sinta-se-abracada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 17:16:26
Título: Casos de feminicídio explodem no Brasil desde a véspera do Natal
Descrição: País teve ao menos nove assassinatos violentos de mulheres neste fim 
de ano. Parte dos crimes foi causada por ex-companheiros e na frente dos filhos
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/casos-de-feminicidio-explodem-no-brasil-
desde-a-vespera-do-natal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 17:00:00
Título: Bancos fecham quase 80 mil postos de trabalho no país em menos de dez 
anos
Descrição: Levantamento do Dieese mostra que, desde 2013, em todos os anos as 
instituições demitiram mais do que contrataram funcionários
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bancos-fecham-quase-80-mil-postos-de-
trabalho-no-pais-em-menos-de-dez-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 15:53:40
Título: Jean Wyllys detona editorial do Estadão: “Pérola do cinismo e do 
complexo de vira-lata”
Descrição: Jornal usou artigo de cientista social dos EUA para criticar \
populismo\ de Bolsonaro durante a pandemia. \Estadão é como Sergio Moro: finge 
não ser responsável pelo mal\, escreveu Jean Wyllys
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jean-wyllys-detona-editorial-do-estadao-
perola-do-cinismo-e-do-complexo-de-vira-lata/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 15:09:48
Título: Homem mata esposa no interior de Goiás porque ela não queria ter filhos
Descrição: Marido da vítima, Júlio Dutra de Souza confessou ter agredido a 
esposa. Ele foi preso pela PM e responderá por feminicídio
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/homem-mata-esposa-no-interior-de-goias-
porque-ela-nao-queria-ter-filhos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 14:41:43
Título: Jornalista de 77 anos é assassinado a pauladas em Goiás
Descrição: “Ele venceu a ditadura, mas foi vítima da violência urbana”, disse o 
vereador Paulo Magalhães (PSD), na Câmara de Abadia de Goiás
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornalista-de-77-anos-e-assassinado-a-
pauladas-em-goias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 14:41:39
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Título: No governo Bolsonaro, desmatamento no Cerrado equivale a cinco vezes a 
cidade de São Paulo
Descrição: O aumento do impacto sobre o bioma é similar ao que ocorreu na 
Amazônia no mesmo período
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/no-governo-bolsonaro-desmatamento-no-
cerrado-equivale-a-cinco-vezes-a-cidade-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 14:40:54
Título: Tire a Amazônia do seu prato: vídeo chocante pede boicote a empresas 
brasileiras que desmatam Amazônia
Descrição: Campanha lançada pelo grupo Amazon Rebellion está sendo veiculada na 
Europa e tem por objetivo destacar como a grande indústria alimentícia está 
envolvida diretamente na destruição das florestas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tire-a-amazonia-do-seu-prato-video-
chocante-pede-boicote-a-empresas-brasileiras-que-desmatam-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 14:23:25
Título: Vídeo: PMs dão vários tapas na cara de adolescente em Pernambuco
Descrição: Comando da PM disse que a postura dos soldados durante a abordagem 
apresenta-se como um fato isolado, fora dos padrões de atuação da equipe
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-pms-dao-varios-tapas-na-cara-de-
adolescente-em-pernambuco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 14:18:51
Título: Inflação pressiona e alta de aluguéis bate 23,14%, a maior desde o 
governo FHC
Descrição: Em 2002, o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), que serve como 
base para a cotação dos aluguéis, registrou alta de 25,31%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inflacao-pressiona-e-alta-de-alugueis-
bate-2314-a-maior-desde-o-governo-fhc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 14:09:05
Título: Ao apoiar Dilma, Isa Penna indaga: “Por que mulher é questionada quando 
sofre alguma violência?”
Descrição: “É inadmissível Bolsonaro debochar da ditadura que assolou o país, 
torturou inúmeras pessoas e desapareceu com outras tantas”, tuitou a deputada, 
vítima de assédio em sessão na Alesp
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ao-apoiar-dilma-isa-penna-indaga-por-
que-mulher-e-questionada-quando-sofre-alguma-violencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 13:47:09
Título: Polícia prende suspeito de matar companheira e atirar contra enteada de 
13 anos no RS
Descrição: Adolescente foi baleada ao tentar prestar socorro à mãe, que morreu 
no local
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/policia-prende-suspeito-de-matar-
companheira-e-atirar-contra-enteada-de-13-anos-no-rs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 12:50:20
Título: Flávio Dino sanciona lei que determina criação do Estatuto da Igualdade 
Racial no Maranhão
Descrição: O objetivo é estabelecer diretrizes para a defesa dos direitos 
humanos da população negra, efetivação da igualdade de oportunidades e combate à
discriminação
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/flavio-dino-sanciona-lei-que-
determina-criacao-do-estatuto-da-igualdade-racial-no-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-29 12:39:04
Título: Eduardo Bolsonaro mente sobre esposa do presidente da OAB e será 
processado
Descrição: O filho de Bolsonaro acusou Santa Cruz de favorecer a esposa em 
processo que envolve a Lei Rouanet. É mentira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-mente-sobre-esposa-
do-presidente-da-oab-e-sera-processado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 12:23:52
Título: Delegado da PF ofende idosa no aeroporto de Brasília: “Leva para o lixo 
ou hospício”
Descrição: Dona Isaura mora no Aeroporto Juscelino Kubitschek há mais de 20 
anos. Delegado diz que idosa estava \falando alto\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/delegado-da-pf-ofende-idosa-no-
aeroporto-de-brasilia-leva-para-o-lixo-ou-hospicio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 12:11:42
Título: Ciro Gomes: “Bolsonaro ataca Dilma por ser frouxo, corrupto e incapaz”
Descrição: O presidente fez piadas com o fato de Dilma ter sido torturada pelo 
regime militar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-bolsonaro-ataca-dilma-por-
ser-frouxo-corrupto-e-incapaz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-29 10:25:38
Título: Jovens negros são retirados à força de shopping em Salvador por 
seguranças
Descrição: Segundo relatos, um deles recebeu um mata-leão e foi arrastado 
enquanto gritava por socorro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jovens-negros-sao-retirados-a-forca-de-
shopping-em-salvador-por-segurancas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-29 11:30:47
Título: ‘Meu filho precisa de alimento’: as placas que gritam a fome no trânsito
Descrição: Aqui, no Recife, vejo constantemente seus corpos, geralmente muito 
magros e geralmente muito pretos, ziguezagueando trajetórias entre os carros.The
post ‘Meu filho precisa de alimento’: as placas que gritam a fome no trânsito 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/29/placas-fome-sinaleira-recife-pandemia/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-29 03:00:01
Título: José é a presença silenciosa daquele que se fez pai do Deus humano. 
Entrevista especial com Leonardo Boff
Descrição: “Ele é o santo dos anônimos, dos trabalhadores que falam com as mãos,
do silêncio operoso e da discrição”. É assim que o teólogo 
http://www.ihu.unisinos.br/605810-jose-e-a-presenca-silenciosa-daquele-que-se-
fez-pai-do-deus-humano-entrevista-especial-com-leonardo-boff
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-30 06:00:07
Título: Congresso do Peru aprova nova lei agrária após quase um mês de protestos
no campo
Descrição: LIMA — O Congresso do Peru aprovou nesta terça-feira uma lei agrícola
na última sessão virtual do ano e após dois dias de debates, com a esperança de 
interromper uma onda de protestos de trabalhadores rurais que exigem melhores 
remunerações desde o início de dezembro.Geração do bicentenário: jovens peruanos
impulsionaram protestos que obrigaram classe política a recuar\Plenário Virtual 
aprova em primeira instância o texto substitutivo do Projeto de Lei que propõe a
lei do regime trabalhista agrário e de incentivos para o setor agrário e de 
irrigação\, informou o Parlamento em sua conta no Twitter.
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Url :https://oglobo.globo.com/mundo/congresso-do-peru-aprova-nova-lei-agraria-
apos-quase-um-mes-de-protestos-no-campo-24816828
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-30 06:00:09
Título: Ministério da Saúde doou milhares de equipamentos de proteção impróprios
para uso do DF
Descrição: O Ministério da Saúde doou ao Distrito Federal milhares de máscaras e
outros equipamentos de proteção individual considerados impróprios para o uso de
profissionais da saúde.Segundo dados da Secretaria da Saúde do Distrito Federal,
desde o início da pandemia, o material doado pela pasta e considerado impróprio 
inclui 344 mil máscaras N45, 108,7 mil máscaras modelo PFF2, 5,7 mil aventais de
manga longa e 1,4 mil aventais de outro tipo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-doou-milhares-
de-equipamentos-de-protecao-improprios-para-uso-do-df-24816712
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-30 09:34:47
Título: Vacina de Oxford contra covid é aprovada no Reino Unido, Brasil segue 
sem data certa
Descrição: Reino Unido aprovou a segunda vacina (após a da Pfizer) contra o 
coronavírus, no Brasil, Fiocruz diz que doses podem ficar prontas em fevereiro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55484766
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-29 23:51:31
Título: Mulheres enfrentam alta de feminicídios no Brasil da pandemia e o 
machismo estrutural das instituições 
Descrição: No feriado do Natal, ao menos seis mulheres foram mortas por ex-
companheiros. Assassinato de juíza mobilizou Judiciário, que coleciona casos de 
misoginia. “Nenhum país consegue colocar um policial na porta de cada vítima. É 
preciso quebrar a cultura patriarcal”, diz Cristina Bento
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-29/mulheres-enfrentam-alta-de-
feminicidios-no-brasil-da-pandemia-e-o-machismo-estrutural-das-instituicoes.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-29 22:38:00
Título: Projeto autoriza compra de peixe diretamente de pescadores artesanais
Descrição: Apesar de tradicional em muitas cidades litorâneas, esse tipo de 
comércio hoje é considerado clandestino, já que a lei exige fiscalização 
sanitária prévia pelo poder público
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716390-projeto-autoriza-compra-de-peixe-
diretamente-de-pescadores-artesanais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-29 18:12:00
Título: Câmara aprovou ajuda de R$ 4 bi a transporte coletivo na pandemia, 
proposta foi vetada por Bolsonaro 
Descrição: Presidente da República alegou falta de estimativa do impacto 
financeiro-orçamentário que a medida causaria nos cofres federais. Veto ainda 
pode ser derrubado pelo Congresso
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718904-camara-aprovou-ajuda-de-r-4-bi-a-
transporte-coletivo-na-pandemia-proposta-foi-vetada-por-bolsonaro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-30 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 30 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais relevantes desta 
quarta-feira (30), na qual o Reino Unido aprova a vacina contra a COVID-19 da 
Oxford/AstraZeneca, a Anvisa analisa pedido para testes com a vacina Sputnik V e
a Bolívia substitui sua cúpula militar para investigar massacres de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020123016700695-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-30-de-dezembro-/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-30 01:57:23
Título: Maduro acusa Leopoldo López de promover na Espanha plano contra 
Venezuela
Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou hoje (29) que a 
Espanha está protegendo o opositor Leopoldo López, a quem acusou de promover um 
plano terrorista para desestabilizar o país sul-americano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020123016700107-maduro-acusa-leopoldo-
lopez-de-promover-na-espanha-plano-contra-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-30 01:11:47
Título: Agência reguladora do Brasil modifica requisitos para vacinação 
emergencial
Descrição: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alterou nesta 
terça-feira (29) as exigências para a análise e a aprovação da vacinação 
emergencial contra a COVID-19 no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020123016700011-agencia-reguladora-do-
brasil-modifica-requisitos-para-vacinacao-emergencial/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-29 22:50:52
Título: Laboratório envia pedido de autorização para testes da Sputnik V à 
Anvisa
Descrição: O laboratório União Química enviou nesta terça-feira (29) um pedido à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil para iniciar os 
testes da fase III da vacina russa Sputnik V, informou o G1.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020122916699858-laboratorio-envia-
pedido-autorizacao-para-testes-da-sputnik-v-a-anvisa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-29 20:01:19
Título: Maduro agradece a Putin por convênio para iniciar vacinação contra 
coronavírus 
Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, agradeceu nesta terça-
feira (29) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela assinatura de acordo 
para aquisição de dez milhões de doses da Sputnik V. 
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020122916699418-maduro-agradece-a-
putin-por-convenio-para-iniciar-vacinacao-contra-coronavirus-/
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