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Fonte: Le Monde Diplomatique – Brasil
Data: 2020-12-28
Título: A pandemia e o agronegócio no Brasil
Descrição: A estratégia diversionista praticada pelo Governo Bolsonaro de tola 
não tem nada. Suas peças se orientam por táticas de contrainteligência. A 
confusão dirige e antecipa a imagem do inimigo da vez, enquanto qualquer 
responsabilidade é dirimida em um malabarismo macabro, nascido do obscurantismo 
e do desejo de morte. Foi assim nos episódios do derramamento de petróleo no 
litoral brasileiro e nas queimadas da Amazônia, no já distante ano de 2019
Url : https://diplomatique.org.br/a-pandemia-e-o-agronegocio-no-brasil/

Fonte: Nexojornal
Data: 2020-12-31
Título: Como a especulação fundiária impulsiona o desmatamento
Descrição: Esta dissertação, elaborada por Mateus de Souza Macul, no Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), demonstra que a perda de cobertura 
florestal na Amazônia não é influenciada apenas por demandas da produção 
agropecuária, mas envolve também as dinâmicas e disputas do mercado fundiário.
Url : https://www.nexojornal.com.br/academico/2020/12/31/Como-a-especula
%C3%A7%C3%A3o-fundi%C3%A1ria-impulsiona-o-desmatamento

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 17:44:28
Título: Inpe alertou governo Bolsonaro que satélite comprado não serve para 
Amazônia
Descrição: Avaliação consta em ofício protocolado no ministério de Ciência e 
Tecnologia, Aeronáutica fez aquisição sem licitação de aparelho para monitorar 
desmatamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/inpe-alertou-governo-bolsonaro-que-
satelite-comprado-nao-serve-para-amazonia/

Fonte: Montedo
Data: 2020-12-31
Título: Militares assinam contrato sigiloso de R$ 175 milhões para comprar 
satélite
Descrição: No apagar das luzes de 2020, o Comando da Aeronáutica assinou nesta 
quarta-feira (30) um contrato sigiloso de US $ 33,8 milhões (cerca de R $ 175 
milhões ao câmbio de ontem) com uma empresa da Finlândia para adquirir um 
satélite, sem licitação, sobre o qual especialistas levantam dúvidas a respeito 
da necessidade e da eficácia.
Url : https://www.montedo.com.br/2020/12/31/militares-assinam-contrato-sigiloso-
de-r-175-milhoes-para-comprar-satelite/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 18:25:51
Título: Após crise de dor no nervo ciático, papa reaparece em público para pedir
paz mundial
Descrição: Problema de saúde tinha impedido pontífice de comparecer a eventos de
ano-novo no Vaticano, Francisco fez ainda menção especifica a conflitos no Iêmen
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-crise-de-dor-no-nervo-ciatico-
papa-reaparece-em-publico-para-pedir-paz-mundial/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-02 06:00:13
Título: Flávio Bolsonaro e advogadas tiveram três reuniões com a Receita para 
pedir dados
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Descrição: Advogadas de Flávio Bolsonaro reuniram-se três vezes com integrantes 
da Receita Federal. Um dos encontros, com o secretário da Receita, José Tostes 
Neto, contou com a presença do senador. Foi fora da agenda e do prédio do 
órgão.Segundo o gabinete da Receita, as reuniões foram em 26 de agosto, 4 de 
setembro e 17 de setembro deste ano.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/flavio-bolsonaro-advogadas-tiveram-
tres-reunioes-com-receita-para-pedir-dados-24817458

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-02 09:44:53
Título: Folha joga pra galera: 58% consideram Flávio Bolsonaro culpado pelas 
rachadinhas, diz Datafolha
Descrição: No direito penal da Folha de S. Paulo comporta um certo fascismo, 
pois para a publicação o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) é 
considerado culpado pelas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/folha-joga-pra-galera-58-
consideram-flavio-bolsonaro-culpado-pelas-rachadinhas-diz-datafolha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-01 10:00:05
Título: Artigo | A rebeldia é a nossa agenda de futuro: a Câmara e feminismo 
como política
Descrição: Nessas eleições para a Câmara reafirmamos a nossa política de 
esquerda, LGBTI, feminista e preta contra o neoliberalismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/01/artigo-a-rebeldia-e-a-nossa-
agenda-de-futuro-a-camara-e-feminismo-como-politica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 16:00:25
Título: Ex-secretário executivo do governo Dilma morre eletrocutado em 
Florianópolis
Descrição: Presidente Lula soltou nota de pesar: “Diogo Santana era um advogado 
brilhante e uma pessoa comprometida com um Brasil melhor, mais justo, humano e 
solidário”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-secretario-executivo-do-governo-
dilma-morre-eletrocutado-em-florianopolis/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 23:30:33
Título: Receita para 2021 e a reconstrução do multilateralismo, por Luis Nassif
Descrição: A eleição de Biden muda o jogo. Ele é visto como internacionalista e 
acredita em governar, não apenas em comunicar. Terá o desafio de mudar a 
narrativa EUA-China para uma dinâmica mais positiva
Url :https://jornalggn.com.br/politica/receita-para-2021-e-a-reconstrucao-do-
multilateralismo-por-luis-nassif/

Fonte: Xinhua
Título: Xi discursa na reunião de Ano Novo do Comitê Nacional da CCPPC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/01/c_139634684.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-01 10:00:05
Título: Vacina, crise econômica, insanidades de Bolsonaro: o que esperar de 
2021?
Descrição: Analistas enumeram os desafios da conjuntura brasileira após o 
traumático 2020 e debatem as perspectivas para o novo ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/01/vacina-crise-economica-
insanidades-de-bolsonaro-o-que-esperar-de-2021

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 20:00:15
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Título: Ministério da Saúde: o epicentro da pandemia e seu general, Eduardo 
Pazuello
Descrição: Com duas quedas de ministros em menos de um mês, o terceiro, Pazuello
foi a escolha de Jair Bolsonaro. Entenda, neste perfil de junho de 2020
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/ministerio-da-saude-o-epicentro-da-
pandemia-e-seu-general-eduardo-pazuello/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-01 10:00:05
Título: Solidariedade e resistência cubana seguem fazendo história 62 anos após 
revolução
Descrição: Brigadas médicas da ilha caribenha combateram covid-19 em diversos 
países, avanços científicos também ganham destaque
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/01/solidariedade-e-resistencia-
cubana-seguem-fazendo-historia-62-anos-apos-revolucao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 19:39:23
Título: Com gritos de “ei, Doria, vai tomar no c*”, apoiadores se aglomeram para
nadar com Bolsonaro no mar
Descrição: Presidente resolveu dar um mergulho no mar de Praia Grande (SP) e 
inflamou apoiadores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-gritos-de-ei-doria-vai-tomar-no-c-
apoiadores-se-aglomeram-para-nadar-com-bolsonaro-no-mar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 21:06:49
Título: Doria sobe o tom contra Bolsonaro: “gosta do cheiro da morte e do cheiro
do dinheiro das rachadinhas”
Descrição: Declaração foi feita após vídeo em que presidente acena para 
apoiadores que gritavam \ei, Doria, vai tomar no c*\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-sobe-o-tom-contra-bolsonaro-
gosta-do-cheiro-da-morte-e-do-cheiro-do-dinheiro-das-rachadinhas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-01 23:51:30
Título: Juiz torce nariz para STF e descumpre determinação de Lewandowski sobre 
acesso de Lula a mensagens de Moro
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) tem um abacaxi para descascar nas 
próximas horas, pois o juiz substituto Waldemar Cláudio de Carvalho, da 10ª Vara
Federal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/juiz-torce-nariz-para-stf-e-
descumpre-determinacao-de-lewandowski-sobre-acesso-de-lula-a-mensagens-de-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-01 23:14:19
Título: Coreia do Sul legaliza o aborto três dias após a Argentina
Descrição: A Coreia do Sul legalizou o aborto três dias depois da Argentina 
descriminalizar a interrupção da gravidez. O aborto não é mais uma prática 
ilegal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/coreia-do-sul-legaliza-o-aborto-
tres-dias-apos-a-argentina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-01 22:43:51
Título: De olho em 2022, Lula recorda festa popular na posse de 2003 [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Lula está em Cuba, onde grava um longa-metragem de 
Oliver Stones, mas mantém o olho em 2022. O petista está prestes a ser 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/de-olho-em-2022-lula-recorda-festa-
popular-na-posse-de-2003-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-01 20:42:52
Título: Globo prevê volta de Lula em 2022
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Descrição: O jornalista Merval Pereira, uma espécie alter ego da família Marinho
e porta-voz informal da Globo, reconhece que Lula vem aí. Merval escreveu na 
coluna 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/globo-preve-volta-de-lula-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-01 12:42:24
Título: Coração de pedra, Bolsonaro cancela benefício para família com renda de 
meio salário mínimo
Descrição: O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, denunciou nesta sexta-
feira (1º) que Jair Bolsonaro presenteou os mais pobres, neste Ano Novo, 
cancelando o Benefício de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/coracao-de-pedra-bolsonaro-cancela-
beneficio-para-familia-com-renda-de-meio-salario-minimo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-01 11:43:04
Título: Supostamente arrependido, Estadão faz contagem regressiva para o fim do 
governo Jair Bolsonaro
Descrição: O editorial do jornal O Estado de S. Paulo, desta sexta-feira (1º de 
janeiro de 2021), começou a fazer uma contagem regressiva para o fim 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/supostamente-arrependido-estadao-
faz-contagem-regressiva-para-o-fim-do-governo-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-02 01:24:02
Título: Xadrez da 2010, a década da infâmia, por Luis Nassif
Descrição: Lula foi vítima do próprio sucesso. De um lado, ganhou uma força 
política imbatível. Sem perspectivas de conquistar a presidência, a oposição 
passou a conspirar. De outro lado, incensado mundialmente, confiou 
desmedidamente na sua intuição política e republicanamente desarmou-se.
Url :https://jornalggn.com.br/xadrez-2/xadrez-da-2010-a-decada-da-infamia-por-
luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-02 00:00:08
Título: As políticas de desenvolvimento regional em pauta no Brasil Milênio
Descrição: Luis Nassif entrevista Gilberto Bercovici, professor da Universidade 
de São Paulo (USP), sobre o histórico e o desmonte de políticas regionais, entre
outros temas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/as-politicas-de-desenvolvimento-regional-
em-pauta-no-brasil-milenio-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 23:00:04
Título: Letramento midiático chega ao Brasil: entrevista com Eliara Santana e 
Letícia Sallorenzo
Descrição: Conhecer é a melhor maneira de enfrentamento, é a vacina que cérebros
confusos podem ter para a luta contra o retrocesso que se instalou no país
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/letramento-midiatico-chega-ao-brasil-
entrevista-com-eliara-santana-e-leticia-sallorenzo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 22:02:58
Título: Juiz do DF que condenou MST e Via Campesina é o mesmo que autorizou a 
‘cura gay’
Descrição: Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara da Justiça Federal de 
Brasília, é conhecido por posições conservadoras
Url :https://jornalggn.com.br/justica/juiz-do-df-que-condenou-mst-e-via-
campesina-e-o-mesmo-que-autorizou-a-cura-gay/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 22:00:21
Título: Evangelismo lançou o Brasil numa nova Idade Média, por Rui Martins
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Descrição: Brasil está destruído pela crendice bíblica, pela mentira levada ao 
povo e pelas ações dos vendilhões do templo
Url :https://jornalggn.com.br/politica/evangelismo-lancou-o-brasil-numa-nova-
idade-media-por-rui-martins-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 21:30:01
Título: O mercado do saneamento no Brasil
Descrição: Marco Legal entrega investimentos bilionários ao setor privado. 
Atuações de Salles, Guedes e Marinho aceleraram processo. Relembre
Url :https://jornalggn.com.br/saneamento/o-mercado-do-saneamento-no-brasil-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 21:00:45
Título: Sergio Moro se beneficia do mercado do compliance que a Lava Jato ajudou
a criar
Descrição: Documentário do GGN mostra como a Lava Jato ajudou a fomentar o 
mercado do compliance, que explica a lógica financeira por trás de toda a 
operação
Url :https://jornalggn.com.br/politica/sergio-moro-se-beneficia-do-mercado-do-
compliance-que-a-lava-jato-ajudou-a-criar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 20:30:00
Título: Brasil Milênio discute as novas tecnologias e os setores de produção
Descrição: Carlos Frederico Rocha discute temas como substituição de mão de obra
e sindicatos no oitavo episódio da série que pensa o Brasil pós-Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-milenio-discute-as-novas-
tecnologias-e-os-setores-de-producao-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 19:00:22
Título: “A história do Brasil é uma história de racismo profundo”: Silvio 
Almeida na TVGGN
Descrição: \Até por conta da posição que o Brasil ocupa - na periferia do 
capitalismo - e por conta do processo de miscigenação, nunca se ousou em falar 
em supremacismo branco\. Assista
Url :https://jornalggn.com.br/politica/a-historia-do-brasil-e-uma-historia-de-
racismo-profundo-silvio-almeida-na-tvggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 18:30:07
Título: Entenda: quais matérias do GGN foram censuradas em 2020
Descrição: O GGN sofreu a censura de 11 reportagens em agosto de 2020, por 
decisão imposta pela Justiça do Rio de Janeiro, a pedido do grupo BTG Pactual
Url :https://jornalggn.com.br/midia/entenda-quais-materias-do-ggn-foram-
censuradas-em-2020/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-01 18:00:02
Título: Butantan amargou sucateamento antes de entrar na corrida pela vacina 
contra Covid
Descrição: Há anos, funcionários do Butantan reclamam que o desmonte paulatino 
tem objetivo: privatizar a instituição
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/butantan-amargou-sucateamento-antes-de-
entrar-na-corrida-pela-vacina-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 20:37:24
Título: Vice de Trump critica questionamento eleitoral e enfraquece última 
estratégia republicana
Descrição: Mike Pence se manifestou sobre o processo judicial aberto pelo 
partido pedindo a anulação da vitória de Joe Biden: disse ser favorável a que 
ele seja rejeitado
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Url :https://revistaforum.com.br/global/vice-de-trump-critica-questionamento-
eleitoral-e-enfraquece-ultima-estrategia-republicana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 17:37:20
Título: Homem é preso após raptar, agredir e estuprar a própria namorada em 
Alfenas
Descrição: Ele parou em um posto de gasolina e pediu para limpar o carro que 
estava sujo de sangue. O frentista percebeu que a mulher chorava dentro do carro
e chamou a polícia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-e-preso-apos-raptar-agredir-e-
estuprar-a-propria-namorada-em-alfenas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 14:20:47
Título: Ernesto Araújo aponta inimigos em artigo: “grande mídia”, “bandidagem” e
“covidismo”
Descrição: Leonardo Boff comentou em seu Twitter: “Suspeito que ele não é daqui,
mas veio de algum outro planeta só habitado por asnos”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ernesto-araujo-aponta-inimigos-em-
artigo-grande-midia-bandidagem-e-covidismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 13:19:14
Título: No último dia do ano, Bolsonaro limita a 25% do mínimo a renda para 
conceder BPC
Descrição: Congresso tinha elevado teto para metade do salário mínimo, mas 
presidente vetou proposta e deixou benefício sem regra para 2021, ele fixou o 
limite por meio de MP
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/no-ultimo-dia-do-ano-bolsonaro-limita-
a-25-do-minimo-a-renda-para-conceder-bpc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 12:42:38
Título: Para Grupo Gay da Bahia assassinato de designer em Salvador foi motivado
por homofobia
Descrição: O local onde o corpo foi encontrado é conhecido por encontros casuais
para sexo entre homens
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/para-grupo-gay-da-bahia-assassinato-de-
designer-em-salvador-foi-motivado-por-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 11:23:17
Título: 2021 começa com “Fora Bolsonaro” nos assuntos mais comentados do Twitter
Descrição: Internautas desejaram um ano melhor pedindo saída do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/2021-comeca-com-fora-bolsonaro-nos-
assuntos-mais-comentados-do-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-01 11:17:09
Título: Lewandowski dá até dez dias para que mensagens entre Moro e procuradores
sejam entregues a Lula
Descrição: O ministro, que confirmou através de perícia da PF a autenticidade 
das gravações, reiterou a ordem em despacho desta quinta-feira (31)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-da-ate-dez-dias-para-que-
mensagens-entre-moro-e-procuradores-sejam-entregues-a-lula/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-02 06:00:19
Título: Janeiro será decisivo para a liberação de vacinas no Brasil
Descrição: Os cinco laboratórios que pretendem fornecer vacinas contra Covid-19 
no Brasil terão em janeiro um mês decisivo. Os fabricantes de medicamentos 
esperam obter os registros necessários na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para que os imunizantes possam ser aplicados na população 
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brasileira.Até o momento, nenhum laboratório solicitou registro à Anvisa, tanto 
o definitivo quanto o emergencial. Mas o Ministério da Saúde acredita que vai 
começar a vacinação em 20 de janeiro. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/janeiro-sera-decisivo-para-liberacao-de-
vacinas-no-brasil-24820074
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-01 19:11:38
Título: Joe Biden: como o presidente eleito dos Estados Unidos pretende mudar as
relações comerciais de seu país com o resto do mundo
Descrição: Espera-se que o novo governo se distancie da política linha dura de 
Trump — mas, em muitos casos, abordagens diferentes podem ser aplicadas para os 
mesmos fins.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55223876
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-01 18:07:09
Título: Alibaba: como o magnata chinês Jack Ma perdeu US$ 11 bilhões em 2 meses 
e está na mira das autoridades chinesas
Descrição: Autoridades intensificaram o cerco regulatório a sua companhia e a 
outros grandes conglomerados de tecnologia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55507297
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-01 15:18:22
Título: Câmeras caseiras hackeadas transmitem batidas policiais ao vivo nos EUA
Descrição: FBI emitiu alerta dizendo que criminosos às vezes falaram com a 
polícia por meio de dispositivos inteligentes violados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55503751
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-01 14:27:29
Título: A biblioteca islâmica perdida onde surgiu a matemática moderna
Descrição: Séculos atrás, uma prestigiosa biblioteca islâmica trouxe algarismos 
arábicos para o mundo. Embora a biblioteca tenha desaparecido há muito tempo, 
sua revolução matemática mudou nosso mundo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-55387007
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-01 00:00:00
Título: União Química diz que está entregando toda a documentação que Anvisa 
pede sobre Sputnik
Descrição: Apesar de as autoridades russas ainda não terem entregado todas as 
informações sobre a Sputnik V ao governo argentino, Rogério Rosso, ex-deputado e
hoje executivo da União Química, laboratório que quer fabricar a vacina no 
Brasil, afirma que as informações estão sendo prestadas à Anvisa.Leia mais 
(01/01/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/uniao-quimica-diz-que-esta-entregando-toda-a-
documentacao-que-anvisa-pede-sobre-sputnik.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-01 12:34:32
Título: Irã pede à ONU que obrigue os EUA a acabar com 'aventureirismo militar' 
no golfo Pérsico
Descrição: Um diplomata iraniano enviou uma carta ao Conselho de Segurança da 
ONU, protestando contra as ações norte-americanas, que têm \sérias ramificações 
para a paz e segurança regional e internacional\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021010116715001-ira-pede-
a-onu-que-obrigue-os-eua-a-acabar-com-aventureirismo-militar-no-golfo-persico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-01 09:26:08
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Título: Fim da 'farsa': EUA devem reconhecer que sabem sobre armas nucleares de 
Israel, diz Nobel da Paz
Descrição: Presidentes e políticos norte-americanos se recusaram a reconhecer 
que Israel possui armas nucleares há décadas, afirma arcebispo sul-africano.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021010116714196-fim-da-
farsa-eua-devem-reconhecer-que-sabem-sobre-armas-nucleares-de-israel-diz-nobel-
da-paz/
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi e Putin prometem maior desenvolvimento dos laços China-Rússia nas 
saudações de Ano Novo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/01/c_139634571.htm

Fonte: Xinhua
Título: Chanceler chinês promete esforços contínuos na resposta global à COVID-
19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/02/c_139636583.htm
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