
      Boletim de Notícias – Brasil - 31/12/2020
             www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 19:09:10
Título: “Como eu faço para a polícia parar de ameaçar meu filho?”: Mãe de jovem 
preto denuncia abusos
Descrição: \Não tem um lugar que eu não vá com meu filho que eu não sofra uma 
abordagem. Gostaria que me ensinassem como fazer meu filho não passar isso, não 
ter o tempo todo uma arma na sua cabeça\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/como-eu-faco-para-a-policia-parar-de-
ameacar-meu-filho-a-denuncia-da-mae-de-jovem-preto-denuncia-abusos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 19:29:58
Título: Com 1.194 mortes por covid-19 registradas, Brasil confirma pior marca 
desde setembro 
Descrição: Anvisa anuncia que se reuniu com a Pfizer para tratar do registro no 
Brasil da vacina contra covid para uso emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/com-1-194-mortes-por-covid-19-
registradas-brasil-confirma-pior-marca-desde-setembro
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-30 18:42:39
Título: Mortes por covid-19 no Brasil estão 50% acima do que apontam dados 
oficiais, calculam especialistas
Descrição: Falta de profissionais, burocracia, sistemas de informação defasados 
e diminuição na quantidade de testes para diagnóstico estão entre os motivos 
para a subnotificação de óbitos no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55481551
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-30 14:51:48
Título: Atraso do Brasil em começar vacinação contra covid-19 estende crise e 
retarda retomada da economia
Descrição: Especialistas acreditam que  PIB do primeiro trimestre do ano pode 
vir negativo caso doença não seja controlada. Fim do auxílio emergencial deve 
causar salto na taxa de desemprego
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-30/atraso-do-brasil-em-comecar-
vacinacao-contra-covid-19-estende-crise-e-retarda-retomada-da-economia.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 16:02:07
Título: Exclusivo: Covas negou pedido urgente do Samu por nomeação de médicos na
pandemia
Descrição: Em documento, serviço de emergência alertou a Prefeitura de SP sobre 
déficit de profissionais para atender a população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/exclusivo-na-pandemia-covas-
negou-pedido-urgente-do-samu-por-nomeacao-de-medicos

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 20:27:22
Título: Presidente do Conass avalia “risco real” de ter vacina e não agulha e 
seringa
Descrição: \É uma vergonha sermos referência mundial em imunização e estarmos 
tão atrasados em relação à vacinação contra a Covid-19\, disse Carlos Eduardo 
Lula
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/presidente-do-conass-avalia-risco-
real-de-ter-vacina-e-nao-agulha-e-seringa/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 10:07:05
Título: Blogueira chinesa foi julgada por violar regras sanitárias, não por 
fazer jornalismo
Descrição: Zhang Zhan foi condenada a prisão por desrespeitar protocolo e 
produzir desinformação sobre combate à covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/blogueira-chinesa-foi-julgada-
por-violar-regra-sanitaria-e-nao-por-fazer-jornalismo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 23:17:26
Título: Salário mínimo vai subir R$ 55, quantia que não compra arroz, feijão e 
carne
Descrição: Valor do piso nacional para 2021 será de R$ 1.100, aumento da 
inflação vai diluir elevação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/salario-minimo-vai-subir-r-55-quantia-
que-nao-compra-arroz-feijao-e-carne/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-30 22:45:28
Título: Bolsonaro anuncia salário de fome de R$ 1.100, DIEESE afirma que mínimo 
deveria ser R$ 5.289,53
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (30), em redes sociais, a 
assinatura de uma medida provisória (MP) que elevará o salário mínimo para R$ 
1.100, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/bolsonaro-anuncia-salario-de-fome-
de-r-1-100-dieese-afirma-que-minimo-deveria-ser-r-5-28953/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 20:52:58
Título: Bolsonaro é nomeado “Pessoa Corrupta do Ano” por grupo global de 
jornalistas
Descrição: Grupo denuncia investigações em curso contra os filhos do mandatário 
e sua agenda populista que \minou o sistema de justiça e travou uma guerra 
destrutiva contra a região da Amazônia\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-e-nomeado-pessoa-corrupta-do-
ano-por-grupo-global-de-jornalistas/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 23:00:22
Título: TV GGN 20 hs: Os últimos capítulos do fim inglório da Lava Jato
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos da política e da economia no Brasil nesta quarta-feira, 30 de 
dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20-hs-os-ultimos-capitulos-do-fim-
inglorio-da-lava-jato/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-30 22:10:44
Título: Lula comemora aniversário da Revolução Cubana 1º de janeiro em Havana
Descrição: O ex-presidente Lula vai comemorar nesta sexta-feira, 1º de janeiro 
de 2021, em Havana, o aniversário da Revolução Cubana &#8212, o movimento armado
e guerrilheiro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/lula-comemora-aniversario-da-
revolucao-cubana-1o-de-janeiro-em-havana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-30 21:01:55
Título: Membro do governo Bolsonaro é internado em SP com covid-19
Descrição: O ruralista Luiz Antonio Nabhan Garcia, de 62 anos, foi levado ao 
Hospital Albert Einstein. Ele foi diagnosticado positivo para covid-19 e faz 
parte do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/membro-do-governo-bolsonaro-e-
internado-em-sp-com-covid-19/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-30 18:26:30
Título: STF mantém proibição de despejo durante a pandemia de Covid-19
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
restabeleceu a vigência de uma lei do estado do Rio de Janeiro que suspende os 
despejos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/stf-mantem-proibicao-de-despejo-
durante-a-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-30 16:03:49
Título: Moro vai se filiar no Podemos para disputar com Bolsonaro em 2022
Descrição: Em setembro passado, o Blog do Esmael registrou em primeira mão que o
ex-ministro Sergio Moro cogitava se filiar no Podemos para disputar a 
Presidência 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/12/moro-vai-se-filiar-no-podemos-para-
disputar-com-bolsonaro-em-2022/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-12-30 14:00:00
Título: Taurus Armas fecha venda de 12 Mil  fuzis T4 para o Exército das 
Filipinas 
Descrição: ….
Url :https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/39187/Taurus-Armas-fecha-venda-de-
12-Mil--fuzis-T4-para-o-Exercito-das-Filipinas-/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-31 10:00:48
Título: O panorama da economia nacional visto da ponte, por Luis Nassif
Descrição: houve explosão nos preços do algodão, do material plástico (inclusive
reciclados) e de papelão. Para conseguir algodão, há uma caça a produtores sem 
condições de exportar, por razões burocráticas. Quem pode, exporta.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-panorama-da-economia-nacional-
visto-da-ponte-por-luis-nassif/

Título: Portugal está pronto para receber da Alemanha a presidência da UE
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139631815.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tratado de investimento China-UE contribuirá significativamente à 
economia mundial aberta, diz Xi
Descricao: .... 
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139630670.htm  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 12:09:37
Título: Artigo | Maduro acusa Colômbia de preparar ataque à Venezuela neste 
final de ano
Descrição: Presidente venezuelano discursou na Cerimônia de Saudação da Força 
Armada Nacional Bolivariana (FANB)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/artigo-maduro-acusa-colombia-de-
preparar-ataque-a-venezuela-neste-final-de-ano

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 08:37:01
Título: MST do Maranhão recebe prêmio por ações de solidariedade na pandemia
Descrição: Em meio à pandemia, movimento doa alimentos e forma agentes populares
de saúde nas comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/mst-do-maranhao-recebe-premio-
por-acoes-de-solidariedade-na-pandemia
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-12-30 08:29:47
Título: Referência na luta contra o fascismo, Partido Comunista Francês completa
100 anos
Descrição: Revolucionário vietnamita Ho Chi Minh foi um dos fundadores do 
partido, cuja sede foi projetada por Oscar Niemeyer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/12/30/referencia-na-luta-contra-o-
fascismo-partido-comunista-frances-completa-100-anos

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 20:56:53
Título: APEOESP pede justiça para Luis Nassif e Jornal GGN
Descrição: \A perseguição é um atentado contra a democracia. Ela abre um 
precedente perigosíssimo para que a justiça seja utilizada para calar 
jornalistas que buscam revelar os crimes cometidos por instâncias de poder\, diz
nota da entidade
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/apeoesp-pede-justica-para-luis-nassif-e-
jornal-ggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 19:46:51
Título: Lei Aldir Blanc: apenas recursos já empenhados poderão ser pagos em 2021
Descrição: Decisão consta de Medida Provisória assinada pelo presidente 
Bolsonaro, 65% dos municípios não iniciaram liquidação de recursos recebidos e 
empenhados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/lei-aldir-blanc-apenas-recursos-ja-
empenhados-poderao-ser-pagos-em-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 19:34:56
Título: Após críticas da Pfizer, Anvisa mostra disposição com AstraZeneca/Oxford
Descrição: Anúncio ocorre um dia após o Reino Unido aprovar no país o imunizante
que é a base do programa de vacinação do governo Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/apos-criticas-da-pfizer-anvisa-mostra-
disposicao-com-astrazeneca-oxford/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 19:28:52
Título: STF prorroga estado de calamidade em meio à pandemia
Descrição: Decisão foi tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski nesta sexta-
feira. A medida perderia validade nesta quarta-feira, 31 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/stf-prorroga-estado-de-calamidade-em-meio-
a-pandemia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 18:59:38
Título: Vaza Jato prova que Lava Jato-PR desacata STF, por Marcelo Auler
Descrição: Apesar das ordens do STF, a Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba vem
impedindo o acesso dos advogados de Lula à totalidade dos autos do Acordo de 
Leniência que a construtora Odebrecht firmou com o Ministério Público Federal de
Curitiba, em 2016
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/vaza-jato-prova-que-lava-jato-pr-desacata-
stf-por-marcelo-auler/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 18:41:38
Título: CADE impõe nova derrota contra o grupo Globo
Descrição: Conglomerado segue proibido de pagar o “bônus de volume” às agências 
de publicidade após nova decisão do Tribunal do CADE
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/cade-impoe-nova-derrota-contra-o-grupo-
globo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 18:15:44
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Título: Covas exclui PP de cargos devido a aproximação com Bolsonaro
Descrição: PSDB acredita que presidente irá se filiar a partido, o que levou à 
redução no espaço político dentro do governo da capital
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/covas-exclui-pp-de-cargos-devido-a-
aproximacao-com-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-30 17:23:02
Título: Governo deve sacar Pazuello quando vacinação começar
Descrição: Cargo deve ser entregue ao líder do governo na Câmara, Ricardo 
Barros, ministro tem sido alvo de críticas até mesmo do Planalto
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-deve-sacar-pazuello-quando-
vacinacao-comecar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-31 09:32:20
Título: “Uma escolha muito difícil”: jornalões de São Paulo detonam Bolsonaro em
último editorial do ano
Descrição: Folha diz que o presidente jogou o cargo na lama, enquanto o Estadão 
afirma que, com Bolsonaro, a nação está “refém do descaso”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/uma-escolha-muito-dificil-jornaloes-de-
sao-paulo-detonam-bolsonaro-em-ultimo-editorial-do-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-31 00:56:46
Título: Bolsonaro já disse em entrevista que aborto “tem que ser uma decisão do 
casal”
Descrição: Em 2000, o presidente Jair Bolsonaro deu a entender que a gravidez de
Jair Renan podia ter sido interrompida, nesta quarta, ele condenou a aprovação 
da lei do aborto legal na Argentina, que garante um procedimento seguro e 
gratuito para todas as pessoas que desejem interromper a gravidez
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ja-disse-em-entrevista-que-
aborto-tem-que-ser-uma-decisao-do-casal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-31 00:27:16
Título: “Reconhecimento tardio e parcial”, diz Haddad sobre prêmio de corrupto 
do ano conquistado por Bolsonaro
Descrição: Petista fez postagem irônica e se somou a milhares de internautas, 
que vêm \parabenizando\ o presidente brasileiro por ter sido escolhido a \Pessoa
do Ano do Crime Organizado e da Corrupção\ por órgão internacional
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/reconhecimento-tardio-e-parcial-diz-
haddad-sobre-premio-de-corrupto-do-ano-conquistado-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-31 00:18:15
Título: Anvisa pode acelerar autorização da vacina da AstraZeneca/Oxford
Descrição: Imunizante da farmacêutica foi autorizado no Reino Unido após 
apresentar resultados dos testes, no Brasil, o medicamento é produzido pela 
Fiocruz
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/anvisa-pode-acelerar-autorizacao-
da-vacina-da-astrazeneca-oxford/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 22:54:59
Título: PT celebra aborto legal na Argentina: “Acendem a chama feminista na 
América Latina”
Descrição: O PSOL também usou as redes sociais para comemorar a decisão 
histórica do Senado da Argentina
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/pt-celebra-aborto-legal-na-argentina-
acendem-a-chama-feminista-na-america-latina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 22:04:49
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Título: Um balanço de 2020 e a “normalização” do apartheid israelense, por Bruno
Lima Rocha
Descrição: Cenário no Oriente Médio foi de tensão e conflito, do primeiro ao 
último mês do problemático ano de 2020. Quais foram os fatos e as implicações, 
caso a caso?
Url :https://revistaforum.com.br/debates/um-balanco-de-2020-e-a-normalizacao-do-
apartheid-israelense-por-bruno-lima-rocha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 21:52:31
Título: Cotado para a presidência, Flávio Dino anuncia candidatura ao Senado em 
2022
Descrição: Em entrevista, governador do Maranhão não descartou disputa pelo 
Planalto, mas ponderou que isso depende da unidade da esquerda, \Jamais serei um
fator de divisão\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cotado-para-a-presidencia-flavio-dino-
anuncia-candidatura-ao-senado-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 21:17:32
Título: Um marxista da América para o mundo: Mariátegui vive após 90 anos de sua
morte (II), por Yuri Martins-Fontes
Descrição: Confrontando aspectos econômicos e culturais, o autor analisa 
qualidades de épocas históricas e de modelos socioeconômicos distintos, 
oferecendo importantes conceitos ao pensamento marxista
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-marxista-da-america-para-o-mundo-
mariategui-vive-apos-90-anos-de-sua-morte-ii-por-yuri-martins-fontes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 20:56:09
Título: Após “diversas reclamações”, MP notifica Neymar por megafesta de 
Mangaratiba
Descrição: A festa, com mais de 150 pessoas, acontece desde o último sábado e 
deve durar até depois da virada do ano
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-diversas-reclamacoes-mp-notifica-
neymar-por-megafesta-de-mangaratiba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 20:12:11
Título: ABI denuncia governo Bolsonaro por uso ilegal da TV Brasil em pelada de 
Santos
Descrição: Segundo a entidade, a emissora, que nunca havia transmitido um jogo 
beneficente antes, fez promoção pessoal do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/abi-denuncia-governo-bolsonaro-por-
uso-ilegal-da-tv-brasil-em-pelada-de-santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 20:01:31
Título: Deputado Jorge Solla aciona Pazuello por desabastecimento de remédios no
SUS
Descrição: São mais de 40 medicamentos de HIV/Aids, para transplantados, 
pacientes com tuberculose, doença falciforme, oncológicos e com outras 
patologias
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-jorge-solla-aciona-pazuello-
por-desabastecimento-de-remedios-no-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 19:52:15
Título: Lewandowski prorroga norma que dá 72 horas para Anvisa avaliar vacina 
aprovada no exterior
Descrição: Lei perderia validade nesta quinta-feira, ministro do STF também 
manteve trechos que permitem a autoridades estabelecerem quarentena, isolamento 
e uso de máscaras

https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-jorge-solla-aciona-pazuello-por-desabastecimento-de-remedios-no-sus/
https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-jorge-solla-aciona-pazuello-por-desabastecimento-de-remedios-no-sus/
https://revistaforum.com.br/politica/abi-denuncia-governo-bolsonaro-por-uso-ilegal-da-tv-brasil-em-pelada-de-santos/
https://revistaforum.com.br/politica/abi-denuncia-governo-bolsonaro-por-uso-ilegal-da-tv-brasil-em-pelada-de-santos/
https://revistaforum.com.br/brasil/apos-diversas-reclamacoes-mp-notifica-neymar-por-megafesta-de-mangaratiba/
https://revistaforum.com.br/brasil/apos-diversas-reclamacoes-mp-notifica-neymar-por-megafesta-de-mangaratiba/
https://revistaforum.com.br/rede/um-marxista-da-america-para-o-mundo-mariategui-vive-apos-90-anos-de-sua-morte-ii-por-yuri-martins-fontes/
https://revistaforum.com.br/rede/um-marxista-da-america-para-o-mundo-mariategui-vive-apos-90-anos-de-sua-morte-ii-por-yuri-martins-fontes/
https://revistaforum.com.br/politica/cotado-para-a-presidencia-flavio-dino-anuncia-candidatura-ao-senado-em-2022/
https://revistaforum.com.br/politica/cotado-para-a-presidencia-flavio-dino-anuncia-candidatura-ao-senado-em-2022/
https://revistaforum.com.br/debates/um-balanco-de-2020-e-a-normalizacao-do-apartheid-israelense-por-bruno-lima-rocha/
https://revistaforum.com.br/debates/um-balanco-de-2020-e-a-normalizacao-do-apartheid-israelense-por-bruno-lima-rocha/


Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/lewandowski-prorroga-norma-que-da-
72-horas-para-anvisa-avaliar-vacina-aprovada-no-exterior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 19:12:00
Título: Vacina de Oxford tem eficácia de 70% depois de 21 dias de aplicação
Descrição: Anvisa diz que laboratório AstraZeneca vai pedir autorização 
emergencial para uso da dose no país, Argentina já aprovou uso emergencial do 
produto
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/vacina-de-oxford-tem-eficacia-de-
70-depois-de-21-dias-de-aplicacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 18:50:13
Título: Elba Ramalho vai processar quem deu festa em sua casa: “Entrei no olho 
do furacão por conta deles”
Descrição: A cantora disse que alugou imóvel em Trancoso, na Bahia, por 
necessidade e não sabia que haveria um evento para 700 pessoas: “Preciso pagar 
contas. Minha profissão não retomou”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/elba-ramalho-vai-processar-quem-deu-
festa-em-sua-casa-entrei-no-olho-do-furacao-por-conta-deles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 18:36:23
Título: Bolívia: Há menos de dois meses na presidência, Luis Arce anuncia 
vacinação contra Covid em janeiro
Descrição: \Agora podemos dizer à população boliviana: muita saúde no novo ano\,
disse o presidente da Bolívia, que já garantiu doses equivalentes ao número 
total de habitantes do país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolivia-ha-menos-de-dois-meses-na-
presidencia-luis-arce-anuncia-vacinacao-contra-covid-em-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 18:17:38
Título: Pfizer vai avaliar se pedirá autorização emergencial para vacina contra 
Covid-19
Descrição: Decisão foi comunicada após reunião com Anvisa, que alega ter feito 
esclarecimentos sobre condições que laboratório questionava
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pfizer-vai-avaliar-se-pedira-
autorizacao-emergencial-para-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 13:56:15
Título: Mulher é salva pela filha de 13 anos após receber 17 tesouradas do 
companheiro
Descrição: A adolescente ainda relatou à Polícia Civil que o agressor lambia o 
sangue da mãe que estava em suas mãos e a olhava de forma 'ameaçadora'
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-e-salva-pela-filha-de-13-anos-
apos-receber-17-tesouradas-do-companheiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 13:31:12
Título: Vídeo: Monumento com ex-presidente Lincoln e homem negro ajoelhado é 
removido nos EUA
Descrição: “A decisão reconhece o papel da estátua em perpetuar preconceitos e 
obscurecer o papel dos negros americanos na luta da nação pela liberdade”, 
divulgou a prefeitura de Boston
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-monumento-com-ex-presidente-
lincoln-e-homem-negro-ajoelhado-e-removido-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 12:50:03
Título: Anvisa recebe pedido para liberação de testes de fase 3 da vacina russa 
Sputnik V
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Descrição: A agência não revelou a quantidade de voluntários e os locais onde os
testes serão realizados no Brasil, no caso de aprovação
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/anvisa-recebe-pedido-para-
liberacao-de-testes-de-fase-3-da-vacina-russa-sputnik-v/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 12:42:53
Título: PT quer impeachment de Bolsonaro em troca do apoio a Baleia Rossi à 
presidência da Câmara
Descrição: Maia ignorou mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente, 
com a justificativa de que não havia ambiente político para instalá-los
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-quer-impeachment-de-bolsonaro-em-
troca-do-apoio-a-baleia-rossi-a-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 12:12:57
Título: Gilmar Mendes sobre grampo de Moro e procuradores: “Se foram só 
conversas de anjos, não muda nada”
Descrição: Lewandowski confirmou a autenticidade das gravações da chamada 
operação “spoofing”, que investiga a invasão dos celulares de Moro, de 
procuradores e de outras autoridades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-sobre-grampo-de-moro-e-
procuradores-se-foram-so-conversas-de-anjos-nao-muda-nada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 11:04:52
Título: Idoso é preso em flagrante suspeito de estuprar menina de nove anos
Descrição: A PM informa que ele é vizinho e pai de uma amiga da vítima, que 
brincava na casa dela
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/idoso-e-preso-em-flagrante-suspeito-de-
estuprar-menina-de-nove-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-30 10:06:55
Título: “Hoje somos uma sociedade melhor, que amplia os direitos das mulheres”, 
diz presidente argentino
Descrição: Alberto Fernandes comemorou nas redes a aprovação pelo Senado do 
projeto de Lei que dá autonomia para mulheres decidirem sobre o aborto até a 14ª
semana de gestação, uma de suas promessas de campanha
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/hoje-somos-uma-sociedade-melhor-que-
amplia-os-direitos-das-mulheres-diz-presidente-argentino/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-30 20:00:39
Título: A música gospel que nasce nas periferias
Descrição: Quem são os artistas evangélicos que estão mudando a cena do gospel 
no Brasil ao recuperar as origens do gospel spiritual, as canções entoadas por 
escravizados nos EUA do século 18. The post A música gospel que nasce nas 
periferias appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/30/evangelicos-negros-gospel-spiritual-
periferias/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-30 22:37:55
Título: O vírus também ataca os direitos humanos 
Descrição: ONU e várias organizações internacionais alertam que a pandemia está 
causando um retrocesso nas liberdades
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-30/o-virus-tambem-ataca-os-
direitos-humanos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-12-30 14:51:48
Título: Atraso do Brasil em começar vacinação contra covid-19 estende crise e 
retarda retomada da economia
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Descrição: Especialistas acreditam que  PIB do primeiro trimestre do ano pode 
vir negativo caso doença não seja controlada. Fim do auxílio emergencial deve 
causar salto na taxa de desemprego
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-30/atraso-do-brasil-em-comecar-
vacinacao-contra-covid-19-estende-crise-e-retarda-retomada-da-economia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-30 00:00:00
Título: Governo teve pressa com cloroquina, mas nega ao país empenho na 
vacinação
Descrição: Em março, Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa e ordenou
que o Exército ampliasse imediatamente sua produção de cloroquina. A equipe 
técnica do governo dizia que o remédio não funcionava contra a Covid-19, mas a 
ordem foi cumprida em tempo recorde: em três semanas, os militares fabricaram 2 
milhões de comprimidos.Leia mais (12/30/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/12/governo-teve-pressa-com-cloroquina-mas-
nega-ao-pais-empenho-na-vacinacao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-30 00:00:00
Título: A política da morte de Bolsonaro
Descrição: Se um elemento fundamental da modernidade tardia e do Estado 
contemporâneo é o direito de matar, Jair Bolsonaro leva essa característica à 
sua expressão máxima.Leia mais (12/30/2020 - 08h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/12/a-politica-da-morte-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-30 18:42:00
Título: Proposta prevê possibilidade de licença-maternidade de 240 dias com 
metade do salário
Descrição: Texto altera a CLT e a Lei de Benefícios da Previdência Social
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712957-proposta-preve-possibilidade-de-
licenca-maternidade-de-240-dias-com-metade-do-salario/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-30 18:29:00
Título: Proposta autoriza esterilização voluntária de mulheres depois do parto
Descrição: Conforme o projeto de lei, pedido precisa ser feito pela paciente com
um mês de antecedência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712190-proposta-autoriza-esterilizacao-
voluntaria-de-mulheres-depois-do-parto/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-30 13:58:00
Título: Projeto obriga autoridades a promoverem esforços para localizar 
familiares de falecidos
Descrição: Brasil não tem protocolo para que o procedimento seja realizado 
rotineiramente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/716359-projeto-obriga-autoridades-a-
promoverem-esforcos-para-localizar-familiares-de-falecidos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-30 11:54:00
Título: Projeto prevê pena de até 5 anos de prisão para crimes contra patrimônio
de idosos
Descrição: Proposta aumenta punições previstas hoje no Estatuto do Idoso
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712520-projeto-preve-pena-de-ate-5-anos-
de-prisao-para-crimes-contra-patrimonio-de-idosos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-12-30 11:37:00
Título: Deputados aprovaram socorro a pequenos agricultores durante pandemia
Descrição: Maior parte do texto, porém, foi vetada pelo presidente Jair 
Bolsonaro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718900-deputados-aprovaram-socorro-a-
pequenos-agricultores-durante-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-30 11:31:00
Título: Deputados aprovaram medidas para acesso a alimentos e socorro a idosos 
em asilos
Descrição: Foram assegurados recursos da merenda e escola e viabilizada a 
distribuição de alimentos excedentes já preparados por empresa e instituições. 
Asilos de idosos também foram contemplados com recursos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718879-deputados-aprovaram-medidas-para-
acesso-a-alimentos-e-socorro-a-idosos-em-asilos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-31 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 31 de dezembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais importantes desta 
quinta-feira (31), marcada pela aprovação de vacina contra COVID-19 na China, 
pela decisão dos EUA de impor tarifas contra produtos da União Europeia e 
decisão de Bolsonaro sobre o salário mínimo de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020123116707414-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-31-de-dezembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-31 01:21:00
Título: OMS pede distribuição justa da vacina contra COVID-19 entre todos os 
países
Descrição: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pediu nesta quarta-feira (31) que as vacinas contra a COVID-19 
sejam disponibilizadas para todos os países, não somente para nações ricas.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2020123116706732-oms-pede-
distribuicao-justa-da-vacina-contra-covid-19-entre-todos-os-paises/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-30 15:43:05
Título: Putin assina lei para multar gigantes das mídias sociais que censuram 
imprensa russa
Descrição: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou nesta quarta-feira 
(30) uma nova legislação que pode punir empresas estrangeiras de mídia social 
por discriminar os meios de comunicação do país.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020123016705298-putin-assina-lei-para-
multar-gigantes-das-midias-sociais-que-censuram-imprensa-russa/
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Data: 2020-12-30 15:00:00
Título: Analista: governo Bolsonaro se opõe a estado de calamidade por não ter 
compromisso com a vida
Descrição: O governo Bolsonaro não quer prorrogar o estado de calamidade 
pública, que permite uma assistência melhor à população mais afetada pela 
pandemia, porque não tem compromisso com a vida do povo brasileiro, defende a 
cientista política Clarisse Gurgel, da Unirio.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020123016703935-analista-governo-
bolsonaro-se-opoe-a-estado-de-calamidade-por-nao-ter-compromisso-com-a-vida/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-30 07:45:00
Título: Facções palestinas se unem e realizam exercício militar 'sem 
precedentes' em Gaza (VÍDEO)
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Descrição: Movimento Hamas e outros grupos armados palestinos realizaram um 
exercício militar conjunto na Faixa de Gaza simulando ações contra forças 
israelenses.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020123016701193-faccoes-palestinas-se-
unem-e-realizam-exercicio-militar-sem-precedentes-em-gaza-video/
 
Fonte: Xinhua
Título: ONU está "profundamente preocupada" com perdão presidencial dos EUA para
guardas de Blackwater condenados
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139632624.htm

Título: Portugal está pronto para receber da Alemanha a presidência da UE
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/31/c_139631815.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tratado de investimento China-UE contribuirá significativamente à 
economia mundial aberta, diz Xi
Descricao: .... 
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/30/c_139630670.htm  
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