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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 14:50:46
Título: Desigualdade social: Extrema pobreza cresce e negros são os mais 
atingidos, diz IBGE
Descrição: De 2012 a 2019, o índice de pessoas nessa condição subiu 13,5%. País 
é o nono mais desigual do mundo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desigualdade-social-extrema-pobreza-
cresce-e-negros-sao-os-mais-atingidos-diz-ibge/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-11-13 06:00:00
Título: Pujol diz que Exército não tem recursos para garantir soberania do País
Descrição: Gen Pujol descarta existir ameaça real ao Brasil e disse: 'Não 
queremos fazer parte da política governamental ou do Congresso Nacional e muito 
menos que a política entre em nossos quartéis'
Url :https://www.defesanet.com.br/end/noticia/38747/Pujol-diz-que-Exercito-nao-
tem-recursos-para-garantir-soberania-do-Pais/

Fonte: Montedo
Título: Supersalários: adidos militares no exterior recebem até R$ 370 mil em um
mês
Descrição: Com remuneração e indenizações pagas em dólares, adidos militares 
brasileiros no exterior recebem o equivalente até R$ 370 mil em um mês. A renda 
mensal fixa chega a R$ 137 mil, incluindo a verba de representação e outras 
indenizações.
Url : https://www.montedo.com.br/2020/11/10/supersalarios-adidos-militares-no-
exterior-recebem-ate-r-370-mil-em-um-mes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 09:46:52
Título: Adriano da Nóbrega deu R$ 80 mil para Queiroz pagar cirurgia no Albert 
Einstein
Descrição: Miliciano que foi morto em fevereiro teria acordo com Queiroz para 
repassar diferença de \rachadinha\ do salário da ex-esposa, empregada no 
gabinete de Flávio Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/adriano-da-nobrega-deu-r-80-mil-para-
queiroz-pagar-cirurgia-no-albert-einstein/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 13:00:01
Título: Coronel condenado pelo Massacre de Eldorado dos Carajás morre de covid-
19 
Descrição: Ele estava internado em um hospital particular em Belém (PA), morte 
foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/coronel-condenado-pelo-massacre-
de-eldorado-dos-carajas-morre-de-covid-19

Fonte: Xinhua
Título: China parabeniza Joe Biden e Kamala Harris
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513916.htm

Fonte: Xinhua
Título: Consórcio chinês assina contrato para construção da maior ponte sobre 
lâmina d'água da América Latina no Brasil
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513035.htm
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 07:00:56
Título: Justiça aguarda há quatro meses Wassef explicar acusação sobre facada em
Bolsonaro
Descrição: A Justiça espera há quatro meses que Frederick Wassef explique as 
acusações que fez contra o PT sobre a facada em Jair Bolsonaro. Nesta quinta-
feira, a juíza Aparecida Angélica Correia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
fez uma nova notificação a Wassef. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/justica-aguarda-ha-quatro-meses-
wassef-explicar-acusacao-sobre-facada-em-bolsonaro-24743525

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 20:35:04
Título: Candidatos acumulam terras públicas e práticas violentas no campo
Descrição: Políticos que vão às urnas no domingo informam ao TSE propriedades em
áreas devolutas, lista inclui latifundiários e donos de várias fazendas. Alguns 
coincidem histórias de crimes ambientais e trabalho escravo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/candidatos-acumulam-terras-
publicas-e-praticas-violentas-no-campo.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 13:21:08
Título: Manifesto pede que candidaturas respeitem Estado laico, mil pastores 
disputam eleição
Descrição: Texto assinado por 12 organizações exige \compromisso com um projeto 
de município menos discriminador\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/manifesto-pede-que-candidaturas-
respeitem-estado-laico-mil-pastores-disputam-eleicao

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 14:42:47
Título: Lula livre de “direito” ainda depende de julgamentos no STF
Descrição: O ministro Edson Fachin enviou ao plenário do Supremo Tribunal 
Federal duas ações da defesa do ex-presidente Lula. Uma que contesta a 
competência da Justiça Federal de Curitiba para julgar o caso do tríplex do 
Guarujá (SP). Outra em que o petista pede acesso aos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-livre-de-direito-ainda-
depende-de-julgamentos-no-stf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 21:42:14
Título: Presidente da Pfizer vendeu ações no dia do anúncio de eficácia da 
vacina e ganhou R$ 30 milhões
Descrição: Executivo alega que operação estava “previamente programada” para 
acontecer quando papeis atingissem determinada cotação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-da-pfizer-vendeu-acoes-no-
dia-do-anuncio-de-eficacia-da-vacina-e-ganhou-r-30-milhoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 09:31:08
Título: Bolsonaro mente ao dizer que votou contra confisco de propriedades
Descrição: Enquanto deputado, Bolsonaro votou a favor da proposta em primeiro 
turno, mas faltou no segundo. Emenda autoriza o confisco de quem utilizou 
trabalhou escravo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-mente-ao-dizer-que-votou-
contra-confisco-de-propriedades/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 21:03:30
Título: Em meio a seca histórica, Belo Monte desvia o rio Xingu de peixes e 
pescadores
Descrição: Represamento de grande volume de água pela usina tem causado morte de
animais e miséria às comunidades beradeiras
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/em-meio-a-seca-historica-belo-
monte-desvia-o-rio-xingu-de-peixes-e-pescadores

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 09:28:39
Título: Exclusivo: Ex-ministro boliviano teria fugido para o Panamá passando 
pelo Brasil
Descrição: Arturo Murillo foi ministro de governo de Jeanine Áñez e é 
investigado por compras superfaturadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/exclusivo-ex-ministro-boliviano-
teria-fugido-para-o-panama-passando-pelo-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 19:24:37
Título: Frente de esquerda pede que STF obrigue governo Bolsonaro a combater 
desmatamento
Descrição: Ação protocolada por sete partidos e entidades da sociedade civil 
aponta omissões de governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/frente-de-esquerda-pede-que-stf-
obrigue-governo-bolsonaro-a-combater-desmatamento

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 23:17:24
Título: Petistas querem explicações de ministros de Bolsonaro sobre instalação 
de órgão americano no Brasil
Descrição: Os deputados federais Jorge Solla (PT-BA) e Alexandre Padilha (PT-SP)
encaminharam requerimento de informação aos ministros das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, e da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a instalação de escritório 
regional da América do Sul, em Brasília, do Centro de Controle e Prevenção de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/petistas-querem-explicacoes-de-
ministros-de-bolsonaro-sobre-instalacao-de-orgao-americano-no-brasil/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 06:45:51
Título: Queiroz recrutou filha de amigo para participar de rachadinha
Descrição: Fabrício Queiroz buscava principalmente pessoas conhecidas para 
participar do esquema da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro.Foi o 
próprio ex-PM quem ofereceu trabalho para Luiza Paes, a ex-assessora que admitiu
ter repassado quase todo seu salário para Queiroz.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/queiroz-recrutou-filha-de-amigo-
para-participar-de-rachadinha-24743059
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 15:40:55
Título: Rede de Bibliotecas Populares promove o acesso à literatura em 
Pernambuco
Descrição: Moradores e agentes populares de saúde mobilizam a criação e a 
manutenção de bibliotecas para comunidades da RMR
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/rede-de-bibliotecas-populares-
promove-o-acesso-a-literatura-em-pernambuco

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 14:09:47
Título: Em Macaé (RJ), 63 famílias de assentamento do MST estão sob ameaça de 
despejo
Descrição: Juiz que pede reintegração de posse com a justificativa de 
preservação local é o mesmo que flexibilizou leis ambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/em-macae-rj-63-familias-de-
assentamento-do-mst-estao-sob-ameaca-de-despejo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 18:57:24
Título: Documentário exalta trabalho de brigadistas e mostra destruição do fogo 
no Pantanal
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Descrição: Filme foi lançado nesta quinta (12), na internet, unidade retratada 
teve 98 mil dos seus 108 hectares devastados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/documentario-exalta-trabalho-de-
brigadistas-e-mostra-destruicao-do-fogo-no-pantanal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 17:52:51
Título: No Sul, sindicatos denunciam prejuízos da reforma administrativa para a 
sociedade
Descrição: Entidades distribuíram cartazes pelas ruas de Porto Alegre, nesta 
quinta (12), para apontar retrocessos da PEC 32/2020 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/no-sul-sindicatos-denunciam-
prejuizos-da-reforma-administrativa-para-a-sociedade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 17:51:10
Título: Candidaturas indígenas crescem 88% em 2020: \Não queremos ninguém 
falando por nós\
Descrição: Em todo o país  são 2.111 candidatos indígenas nas eleições desse 
ano,  em 2016  foram registradas 1.175 candidaturas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/candidaturas-indigenas-crescem-
88-em-2020-nao-queremos-ninguem-falando-por-nos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 17:39:10
Título: Em Minas, carta pede compromisso de candidatos no combate à violência 
contra a mulher
Descrição: Documento pontua as medidas que precisam ser tomadas e reforça que 
essa é uma responsabilidade de todos os poderes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/em-minas-carta-pede-compromisso-
de-candidatos-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 15:46:37
Título: Atingidas pelas queimadas, comunidades do Pantanal pedem auxílio 
emergencial
Descrição: Na Câmara dos Deputados, PL propõe socorro de R$ 1 mil durante um 
ano, proposta aguarda votação em comissão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/atingidas-pelas-queimadas-
comunidades-do-pantanal-pedem-auxilio-emergencial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 15:38:43
Título: Dia do Pantanal: fogo diminuiu, mas animais enfrentam fome e novos focos
de incêndio
Descrição: Fauna reintroduzida à natureza se depara com devastação que atingiu 
quase 30% do bioma e a ameaça de mais queimadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/dia-do-pantanal-fogo-diminuiu-
mas-animais-enfrentam-fome-e-novos-focos-de-incendio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 15:07:46
Título: Cresce o número de candidaturas de mulheres e de negros em Curitiba     
Descrição: Políticas afirmativas são um dos fatores que explicam o aumento de 
candidaturas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/cresce-o-numero-de-candidaturas-
de-mulheres-e-de-negros-em-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 15:00:02
Título: Vídeo | Síria realiza conferência internacional para debater retorno de 
refugiados
Descrição: Em evento iniciado nesta quarta (11), serão discutidas políticas de 
retorno de migrantes junto com países de acolhida
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/video-siria-realiza-conferencia-
internacional-para-debater-retorno-de-refugiados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 14:24:01
Título: Esquerda tem chance de ir ao 2º turno em pelo menos 3 das 5 maiores 
cidades do RS
Descrição: Confira o cenário eleitoral nos maiores colégios eleitorais gaúchos, 
os cinco municípios que podem ter segundo turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/esquerda-tem-chance-de-ir-ao-2-
turno-em-pelo-menos-3-das-5-maiores-cidades-do-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 13:31:23
Título: “Laranjal” de Boulos nunca existiu, Justiça ordenou retirada de vídeo 
por “fake news”
Descrição: Mentira foi divulgada pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, 
preso em junho pela Polícia Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/laranjal-de-boulos-nunca-
existiu-justica-ordenou-retirada-de-video-por-fake-news
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 13:30:39
Título: Organizações pedem o fim dos bancos públicos \de desenvolvimento\, 
entenda os motivos
Descrição: Declaração é resposta à primeira reunião internacional de bancos 
públicos de desenvolvimento, realizada na França
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/organizacoes-pedem-o-fim-dos-
bancos-publicos-de-desenvolvimento-entenda-os-motivos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 09:13:20
Título: Covas ignorou apelo de secretaria por mais engenheiros para cumprir 
Plano de Metas
Descrição: Responsáveis por liberar obras e assinar laudos e alvarás, os 
técnicos sobram em áreas nobres e não existem na periferia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/covas-ignorou-apelo-de-
secretaria-por-mais-engenheiros-para-cumprir-plano-de-metas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 07:55:39
Título: O que o apagão do Amapá diz sobre a privatização do setor elétrico no 
Brasil
Descrição: Empresa privada não tinha transformador reserva e foi socorrida pela 
Eletrobras, estatal que Bolsonaro quer vender
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/o-que-o-apagao-do-amapa-diz-
sobre-a-privatizacao-do-setor-eletrico-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-12 07:33:22
Título: Plano para controlar ONGs na Amazônia provoca reação da sociedade civil
Descrição: Conselho presidido pelo vice Mourão planeja limitar atuação das 
entidades na região até 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/12/plano-para-controlar-ongs-na-
amazonia-provoca-reacao-da-sociedade-civil
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 00:53:39
Título: Auxílio emergencial será prorrogado em caso de 2ª onda de Covid-19, diz 
Guedes
Descrição: O ministro da Economia Paulo Guedes informou, nesta quinta-feira 
(12), que o governo vai prorrogar o auxílio emergencial em caso da ocorrência de
uma segunda de Covid-19 no país. Os casos de contágios voltaram a crescer nos 
últimos dias. “Prorrogação do auxílio emergencial, se houver 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/auxilio-emergencial-sera-
prorrogado-em-caso-de-2a-onda-de-covid-19-diz-guedes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 23:56:25
Título: Bolsonaro rejeita desapropriar terra de criminoso ambiental
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro condenou na live desta quinta-feira (12) 
a desapropriação de terras de pessoas que tenham cometido crime ambiental. 
Bolsonaro negou que iria enviar PEC (Proposta de Emenda Constitucional) ao 
Congresso para expropriar propriedades rurais e urbanas de criminosas 
ambientais. Se é uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-rejeita-desapropriar-
terra-de-criminoso-ambiental/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 22:31:30
Título: Requião discorda de impeachment para Bolsonaro: “É caso de internação em
manicômio judiciário”
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB) afirmou nesta quinta-feira (12) 
que é contra o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Para o 
emedebista, o caso do inquilino do Palácio do Planalto é para internamento. É 
caso de internação em manicômio judiciário, disse. O Bolsonaro que era 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/requiao-discorda-de-impeachment-
para-bolsonaro-e-caso-de-internacao-em-manicomio-judiciario/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 17:07:19
Título: Eleições 2020 já tem um derrotado: Jair Messias Bolsonaro
Descrição: Existem três certezas nessas vésperas eleitorais no Brasil: 1. A 
Terra é redonda, portanto, não é plana 2. Joe Biden é o presidente eleito dos 
EUA e 3. O grande perdedor derrotado na eleição deste domingo (15) será o 
presidente Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-2020-ja-tem-um-derrotado-
jair-messias-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 15:19:17
Título: Corinthians comunica afastamento Andrés Sanchez da presidência
Descrição: Sanchez já havia dito que pediria licença para que os dois vices 
pudessem atuar no principal cargo do clube antes do final do mandato. No próximo
dia 28, um novo presidente será eleito. Presidente novo no Corinthians. Andrés 
Sanchez pediu licença do cargo até o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/corinthians-comunica-afastamento-
andres-sanchez-da-presidencia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 15:08:37
Título: Sleeping Giants x Gazeta do Povo
Descrição: O ex-jornal de extrema direita Gazeta do Povo, de Curitiba, é um blog
a serviço das fake news de Jair Bolsonaro e os fundamentalista que o cercam. 
Dito isso, o blog Gazeta do Povo reclama que está sendo alvo de milícia anônima 
do Sleeping Giants 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sleeping-giants-x-gazeta-do-povo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 14:54:39
Título: OAB: Juristas defendem um ‘perfil democrático’ na direção da entidade
Descrição: O coletivo Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania
(ADJC) lançou um manifesto sobre as eleições para a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). O “Manifesto – OAB e a defesa da Democracia e da Constituição”  
defende um perfil democrático para a entidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/oab-juristas-defendem-um-perfil-
democratico-na-direcao-da-entidade/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 14:42:47
Título: Lula livre de “direito” ainda depende de julgamentos no STF
Descrição: O ministro Edson Fachin enviou ao plenário do Supremo Tribunal 
Federal duas ações da defesa do ex-presidente Lula. Uma que contesta a 
competência da Justiça Federal de Curitiba para julgar o caso do tríplex do 
Guarujá (SP). Outra em que o petista pede acesso aos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-livre-de-direito-ainda-
depende-de-julgamentos-no-stf/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 13:56:43
Título: Frederick Wassef é acusado de racismo
Descrição: A atendente Danielle da Cruz Oliveira, que é funcionária de uma 
pizzaria em um shopping de Brasília (DF), procurou a polícia na noite desta 
quarta-feira (11) para registrar uma queixa de racismo contra o advogado 
Frederick Wassef, ex-defensor da família do presidente Jair Bolsonaro (sem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/frederick-wassef-e-acusado-de-
racismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 13:41:42
Título: Bolsonaro inicia a ‘militarização’ da Anvisa em meio à pandemia de 
Covid-19
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro indicou o tenente-coronel da reserva 
Jorge Luiz Kormann para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A indicação foi publicada no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira (12) e ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Kormann 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-inicia-a-militarizacao-
da-anvisa-em-meio-a-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 12:51:11
Título: Macapá tem nova noite de protestos contra ‘apagão de Bolsonaro’
Descrição: A capital do estado do Amapá, Macapá, no extremo-norte do país, 
atingiu dez dias sem energia elétrica, com áreas da cidade apenas recebendo um 
fornecimento parcial do serviço. A população reage com protestos noturnos 
diários. Moradores do bairro Buritizal incendiaram pneus e móveis em protesto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/macapa-tem-nova-noite-de-protestos-
contra-apagao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 10:23:22
Título: Coisa que não existe na burguesia é a noção de timing. por Rogério 
Maestri
Descrição: Posso até estar enganado, mas se houver uma capitulação dos 
democratas perante Trump ficará claro que anos de chumbo virão para todo o mundo
ocidental
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/coisa-que-nao-existe-na-burguesia-e-a-
nocao-de-timing-por-rogerio-maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 10:07:23
Título: Viva a democracia representativa!, por Izaías Almada
Descrição: Por aqui não sabemos se vamos eleger novos prefeitos e vereadores ou 
novos candidatos a tornozeleiras eletrônicas. Nunca se sabe, não é verdade?
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/viva-a-democracia-representativa-por-
izaias-almada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 09:00:57
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições EUA Verificação de fatos: as evidências prejudicam as 
alegações da campanha de Trump de que pessoas mortas votaram na Geórgia 20 
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CNN.com  Canal RSS  Trump flutua em cenários de sobrevivência improváveis 
enquanto pondera sobre seu futuro 1K NYT&gt, Página inicial do N Trump rejeita 
equipe de transição de Biden, desencadeando riscos de vírus e [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-190/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 01:18:54
Título: GGN Covid Brasil: enfim, atualização dos dados
Descrição: Finalmente, o Ministério da Saúde atualizou os dados do Covid-19 no 
Brasil. A atualização dos dados produziu distorções nos gráficos, devido à 
contabilização, em um dia, dos dados acumulados de vários dias. 137 milhões de 
brasileiros estão em regiões da saúde com novos casos em queda. Mas quase 29 
milhões estão em regiões com crescimento [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-enfim-atualizacao-
dos-dados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 22:56:17
Título: TV GGN 20hs: como o Jornal Nacional monta suas narrativas
Descrição: Luis Nassif entrevista Eliara Santana que analisa o Jornal Nacional e
sua construção de narrativa.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-como-o-jornal-nacional-monta-
suas-narrativas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 21:56:42
Título: Transição energética e ecológica: a necessidade, a utopia, e a vontade, 
por José Luís Fiori
Descrição: Mas apesar do aparente consenso internacional, todos os dados indicam
que a humanidade está longe de conter o aquecimento global, e que, pelo 
contrário, a situação piorou nos últimos três anos
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/transicao-energetica-e-ecologica-a-
necessidade-a-utopia-e-a-vontade-por-jose-luis-fiori/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 21:41:46
Título: 306 x 232: Como e quando a vitória de Biden sobre Trump se tornou 
previsível, por Felipe A. P. L. Costa
Descrição: Falar em lerdeza dois dias após a eleição foi um exagero. Ou talvez 
tenha sido apenas um exercício de retórica visando instigar a audiência ou 
preencher o vazio criado pela desinformação e pelo desconhecimento.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/306-x-232-como-e-quando-a-vitoria-de-
biden-sobre-trump-se-tornou-previsivel-por-felipe-a-p-l-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 21:15:52
Título: Trocar auxílio emergencial por crédito a juros não salva economia, 
alerta Fenae
Descrição: Fenae classifica planos como novas medidas socioeconômicas 
equivocadas, que não vão chegar para quem mais precisa
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/trocar-auxilio-emergencial-por-
credito-a-juros-nao-salva-economia-alerta-fenae/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 18:28:35
Título: Faltou comunicação na decisão de suspender testes da CoronaVac, diz ex-
diretor da Anvisa
Descrição: Segundo Gonzalo Vecina Neto, “tentar clarear essas coisas com papel, 
sem conversar, é muito mais difícil”
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/faltou-comunicacao-na-decisao-de-
suspender-testes-da-coronavac-diz-ex-diretor-da-anvisa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 18:25:09
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Título: Guedes diz que “plano A” é acabar com auxílio emergencial este ano
Descrição: \Qual o plano para o auxílio emergencial? Acaba o auxílio 
emergencial\. Sobre substituto ao Bolsa Família: \Pode ser que precise de mais 
debates políticos\
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/guedes-diz-que-plano-a-e-acabar-
com-auxilio-emergencial-este-ano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 18:18:04
Título: Novo surto de Covid-19 é registrado em plataforma da Bacia de Campos
Descrição: Unidade está instalada no campo de Albacora. Segundo informações 
recebidas pelo SindipetroNF, 17 trabalhadores da plataforma testaram positivo 
para a doença, e outros três testes foram inconclusivos
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/novo-surto-de-covid-19-e-registrado-
em-plataforma-da-bacia-de-campos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 18:12:45
Título: Preparem os tamborins que lá vem o samba do ensino remoto
Descrição: Stella Nicolau se esmerou na descrição do problema, e deu samba. 
Juntou-se a Felipe Bemol, e o resultado é divertido, sem deixar de ser sério.
Url :https://jornalggn.com.br/musica/preparem-os-tamborins-que-la-vem-o-samba-
do-ensino-remoto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 17:28:00
Título: Educação pública, resistência e a reconstrução do Brasil, por Aloizio 
Mercadante
Descrição: Não podemos nos esquecer do histórico do governo Bolsonaro de não 
cumprir acordos e de atacar e obstruir, sempre que possível, as pautas da 
educação no parlamento, como foi a aprovação do Fundeb.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/educacao-publica-resistencia-e-a-
reconstrucao-do-brasil-por-aloizio-mercadante/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 16:11:09
Título: Desinformação sobre vacina Covid-19 ameaça imunidade de toda a população
Descrição: Imunidade de rebanho somente é atingida com um mínimo de 55% da 
população vacinada. Fake News reduz drásticamente número de pessoas que afirmam 
se vacinar
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/desinformacao-sobre-vacina-covid-19-
ameaca-imunidade-de-toda-a-populacao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 15:47:01
Título: Forças Armadas obrigam militares a se vacinarem
Descrição: Na contramão do que vem defendendo, incisivamente, Jair Bolsonaro, o 
principal setor aliado do governo, as Forças Armadas, determina a vacinação 
obrigatória
Url :https://jornalggn.com.br/saude/forcas-armadas-obrigam-militares-a-se-
vacinarem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 02:47:53
Título: Líder do Black Lives Matter envia carta a Biden cobrando mudanças: “os 
negros venceram esta eleição”
Descrição: Patrisse Cullors, uma das fundadoras do movimento, enviou mensagem 
aberta a Joe Biden e Kamala Harris dizendo que “queremos algo pelo nosso voto, 
queremos ser ouvidos e que nossas demandas sejam priorizadas”
Url :https://revistaforum.com.br/global/lider-do-black-lives-matter-envia-carta-
a-biden-cobrando-mudancas-os-negros-venceram-esta-eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 01:57:23
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Título: Debate na Cultura: Arthur do Val promete “caminhão tempestade” contra 
bailes funks e leva invertida de Boulos
Descrição: \Fico impressionado que em um debate com quem quer ser prefeito tenha
alguém que só quer lacrar na internet\, disse Boulos que, antagonizando com 
Arthur do Val, prometeu mais espaços de lazer nas periferias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/debate-na-cultura-
arthur-do-val-promete-caminhao-tempestade-contra-bailes-funks-e-leva-invertida-
de-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 01:50:53
Título: Argentina promulga lei que libera uso medicinal da cannabis
Descrição: Segundo o ministro da Saúde do país sul-americano, nova 
regulamentação “permitirá o acesso ao aceite de cannabis mediante auto cultivo, 
cultivo solidário ou a utilização de especialidades medicinais”
Url :https://revistaforum.com.br/global/argentina-promulga-lei-que-libera-uso-
medicinal-da-cannabis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 01:49:07
Título: Apoiada por Sérgio Moro, Gazeta do Povo inicia ofensiva contra Sleeping 
Giants Brasil
Descrição: Após mais de 15 empresas prometerem cortar anúncios, jornal tenta 
criminalizar ativistas que pressionam pela demissão de Constantino
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/apoiada-por-sergio-moro-
gazeta-do-povo-inicia-ofensiva-contra-sleeping-giants-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 01:08:45
Título: Vice-presidente da FIFA renuncia ao cargo após ser acusado de racismo
Descrição: Gregory Clarke, empresário e também presidente da federação inglesa, 
reconheceu ter usado “linguagem inadequada” para se referir a jogadores negros
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/vice-presidente-da-fifa-renuncia-ao-
cargo-apos-ser-acusado-de-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 01:07:42
Título: Santos Cruz passa novo pito em Bolsonaro: cansado de show
Descrição: General criticou fala do presidente sobre coronavírus, na qual falou 
que estava em um “país de maricas”, foi segunda bronca em dois dias
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/santos-cruz-passa-novo-pito-em-
bolsonaro-cansado-de-show/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 00:48:19
Título: Após sucesso da primeira, Boulos vai encerrar campanha com mais uma live
24 horas
Descrição: Candidato do PSOL, que compensa o pouco tempo de televisão com 
estratégias inusitadas, promete transmitir todo o seu dia a partir das 6h40 
desta sexta-feira, \Não tenho medo da verdade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/apos-sucesso-da-
primeira-boulos-vai-encerrar-campanha-com-mais-uma-live-24-horas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 00:44:04
Título: Barroso e a “nova política” atacam novamente, agora nas eleições do 
Amapá e no TSE…, por Cleber Lourenço
Descrição: Ao permitir apenas a suspensão das eleições em Macapá, capital do 
Amapá, enquanto demais cidades do Estado seguem sem luz, o ministro Roberto 
Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, contribui para desacreditar 
a Justiça mais uma vez. A decisão veio após súplicas do presidente do Senado 
Federal, Davi Alcolumbre, que é irmão de um candidato [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/rede/barroso-e-a-nova-politica-atacam-
novamente-agora-nas-eleicoes-do-amapa-e-no-tse-por-cleber-lourenco/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 00:35:39
Título: Site estadunidense afirma que Trump planeja criar novo grupo midiático 
de extrema-direita
Descrição: Segundo o site Axios, objetivo do ainda presidente norte-americano é 
desbancar a Fox News como meio preferido do público ultraconservador, não só nos
Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/site-estadunidense-afirma-que-trump-
planeja-criar-novo-grupo-midiatico-de-extrema-direita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 00:29:24
Título: Coronavírus pode afetar sistema reprodutivo masculino, diz pesquisa da 
USP
Descrição: Grupo avaliou pacientes na fase aguda da doença e constatou que o 
vírus provoca alterações nas funções e qualidades de espermatozoides
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/coronavirus-pode-afetar-sistema-
reprodutivo-masculino-diz-pesquisa-da-usp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 00:05:26
Título: Tribunal da Pensilvânia determina que votos pelo correio que chegaram 
atrasados devem ser anulados
Descrição: Alguns seguidores de Donald Trump comemoraram a decisão e falaram em 
possível reviravolta nos resultados, mas a equipe de Joe Biden assegura que a 
mudança não mudará o resultado da apuração no estado
Url :https://revistaforum.com.br/global/tribunal-da-pensilvania-determina-que-
votos-pelo-correio-que-chegaram-atrasados-devem-ser-anulados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 23:58:17
Título: TRE-RJ indefere candidatura de Lindbergh Farias (PT) para vereador, cabe
recurso no TSE
Descrição: Ex-senador já passou por situação parecida e venceu em instâncias 
superiores, seu nome continuará na urna
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/tre-rj-indefere-
candidatura-de-lindbergh-farias-pt-para-vereador-cabe-recurso-no-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 23:57:02
Título: A responsabilidade do desenvolvimento de uma vacina para Covid-19, por 
Alexandre Padilha
Descrição: É assustadora a chacota do presidente em relação a esta parceria com 
o laboratório chinês. Bolsonaro está promovendo uma xenofobia ideológica em cima
desta vacina.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-responsabilidade-do-desenvolvimento-de-
uma-vacina-para-covid-19-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 23:17:15
Título: 63,8% dos brasileiros são contra a privatização do SUS, aponta Pesquisa 
Fórum
Descrição: Levantamento revela ainda que maioria da população acompanhou a 
polêmica do decreto de Bolsonaro - revogado após pressão - que abria caminho 
para a privatização do sistema
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/638-dos-brasileiros-sao-contra-a-
privatizacao-do-sus-aponta-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 22:58:08
Título: Diálogos do Sul tem sua conta do Youtube hackeada
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Descrição: Revista especializada em reportagens sobre temas latino-americanos 
teve seu canal invadido, em ação na qual foram apagados os vídeos com maior 
número de visualizações
Url :https://revistaforum.com.br/midia/dialogos-do-sul-tem-sua-conta-do-youtube-
hackeada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 22:52:01
Título: Hospital Regional de  Castanhal: demissão em massa e calote nos 
trabalhadores
Descrição: Circula nas redes o abaixo-assinado \luta pelo direito de pagamento e
rescisão #ontemheroishojedemitidos\ dos profissionais de saúde demitidos sem 
receber salários atrasados e rescisão
Url :https://revistaforum.com.br/rede/hospital-regional-de-castanhal-demissao-
em-massa-e-calote-nos-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 22:39:30
Título: Travesti queimada viva três dias antes de seu aniversário  morre em São 
Bernardo
Descrição: Ester chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas morreu dois dias 
depois do ataque, polícia tem dois suspeitos do crime
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/travesti-queimada-viva-tres-dias-
antes-de-seu-aniversario-morre-em-sao-bernardo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 22:31:11
Título: Eduardo Paes rejeita suposto apoio de Bolsonaro no segundo turno em 
cenário sem Crivella
Descrição: Após os rumores de que Bolsonaro já estaria ensaiando um apoio a 
Eduardo Paes caso Crivella não vá para o segundo turno no Rio, ex-prefeito 
divulgou um vídeo em que afirma que não precisa de \padrinho político\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/eduardo-paes-rejeita-
suposto-apoio-de-bolsonaro-no-segundo-turno-em-cenario-sem-crivella/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 21:45:26
Título: Entrevista – Bielorrússia na mira do Ocidente (II)
Descrição: Confira a segunda parte da entrevista com Paulo Henrique Tavares, 
ativista e doutorando que vive atualmente na Bielorrússia, país a quem o 
Ocidente atribui uma grave crise política.
Url :https://revistaforum.com.br/especial-crise-na-bielorrussia/entrevista-
bielorrussia-na-mira-do-ocidente-ii/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 20:30:50
Título: Assembleia do RN pagou salários e benefícios ao prefeito de Natal em 
período em que ele estava sem mandato
Descrição: Dados extraídos do Portal da Transparência mostram que Álvaro Dias 
(PSDB) recebeu como \DEPUTADO - Nivel:64\ em período em que não foi eleito, A 
Fórum não obteve retorno da Alern nem do prefeito, que busca reeleição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/assembleia-do-rn-pagou-salarios-e-
beneficios-ao-prefeito-de-natal-em-periodo-em-que-ele-estava-sem-mandato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 20:08:39
Título: A “nova política” só beneficia traficantes e milicianos
Descrição: Medidas tomadas sem planejamento e com o absurdo desejo de acabar com
a política jogam candidatos diretamente nas mãos de criminosos.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-nova-politica-so-beneficia-traficantes-
e-milicianos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 16:51:15
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Título: Guedes volta a falar de criação de “nova CPMF” sobre transações digitais
Descrição: Durante evento, ministro disse ainda que, se houver 2ª onda da Covid 
no país, auxílio emergencial será prorrogado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guedes-volta-a-falar-de-criacao-de-
nova-cpmf-sobre-transacoes-digitais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 16:15:50
Título: Bolsonaro confronta Mourão sobre expropriação de terras de criminosos: 
“Deslumbrado do governo”
Descrição: \Alguém deslumbrado do governo resolveu plantar esta notícia\, disse 
Bolsonaro sobre reportagem que tem como base documento do Conselho da Amazônia, 
presidido por Mourão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-confronta-mourao-
sobre-expropriacao-de-terras-de-criminosos-deslumbrado-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 15:29:22
Título: Justiça manda Google derrubar “denúncia” usada por Russomanno contra 
Boulos em debate
Descrição: De acordo com juiz, as acusações são \sabidamente inverídicas\ e 
foram produzidas para \propagar mentiras\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-manda-google-derrubar-
denuncia-usada-por-russomanno-contra-boulos-em-debate/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 14:50:46
Título: Desigualdade social: Extrema pobreza cresce e negros são os mais 
atingidos, diz IBGE
Descrição: De 2012 a 2019, o índice de pessoas nessa condição subiu 13,5%. País 
é o nono mais desigual do mundo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desigualdade-social-extrema-pobreza-
cresce-e-negros-sao-os-mais-atingidos-diz-ibge/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 14:47:28
Título: Vídeo: Reitor e deputado bolsonaristas são recepcionados com chuva de 
ovos na UFPB
Descrição: Nomeado por Jair Bolsonaro mesmo sendo o menos votado na lista 
tríplice, Valdiney Veloso Gouveia tomou posse como reitor da UFPB
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-reitor-e-deputado-bolsonaristas-
sao-recepcionados-com-chuva-de-ovos-na-ufpb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 14:19:04
Título: Biden nomeia veterana transexual para a equipe de transição presidencial
do Departamento de Defesa
Descrição: Presidente eleito dos EUA cumpre promessa de campanha e nomeia várias
pessoas LGBT para a sua equipe de transição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/biden-nomeia-veterana-transexual-para-
a-equipe-de-transicao-presidencial-do-departamento-de-defesa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 14:16:08
Título: Candidatos da esquerda crescem na reta final das eleições municipais
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia traz as principais notícias do dia, 
como o crescimento de Guilherme Boulos, na disputa à Prefeitura de São Paulo, a 
situação no Amapá, e a situação complicada de Flavio Bolsonaro, entre outros 
destaques.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/candidatos-da-esquerda-crescem-na-reta-
final-das-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 14:01:57
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Título: Nubank anuncia R$ 20 milhões para combate ao racismo após declaração de 
cofundadora
Descrição: Em outubro, durante entrevista no Roda Viva, Cristina Junqueira, 
cofundadora do Nubank, afirmou ter  dificuldades de contratar negros e que não 
pode \nivelar por baixo\
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/nubank-anuncia-r-20-milhoes-para-
combate-ao-racismo-apos-declaracao-de-cofundadora/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-13 05:06:28
Título: Candidato de Manaus conta com o hospital da família, a covid e até o 
Judiciário para ganhar eleições
Descrição: Ricardo Nicolau foi denunciado por abuso de poder econômico, mas a 
juíza que analisa os processos é amiga da cunhada do candidato.The post 
Candidato de Manaus conta com o hospital da família, a covid e até o Judiciário 
para ganhar eleições appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/13/manaus-ricardo-nicolau-eleicoes-
hospital-covid-judiciario/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-13 05:02:48
Título: Os progressistas ajudaram na vitória de Joe Biden. Que lição eles deixam
no combate ao fascismo?
Descrição: Na perspectiva dos centristas, a ala à esquerda do Partido Democrata 
é responsável pelas derrotas. Mas essa teoria só funciona se os dados forem 
ignorados.The post Os progressistas ajudaram na vitória de Joe Biden. Que lição 
eles deixam no combate ao fascismo? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/13/progressistas-ajudaram-biden-
democratas-eua/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-12 18:00:46
Título: Minorias nos EUA não são imunes ao apelo populista de direita
Descrição: De Rob Ford, prefeito de Toronto, ao presidente Donald Trump, 
candidatos racistas atraem apoio de não brancos. O que isso significa?The post 
Minorias nos EUA não são imunes ao apelo populista de direita appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/12/minorias-nos-eua-populismo-direita/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-13 03:00:00
Título: O apagão do Amapá poderá nos levar à civilidade? Entrevista especial com
Benedito de Queiroz Alcântara
Descrição: Neste final de semana em que muitos brasileiros vão às urnas para 
escolher o novo quadro legislativo e executivo dos seus municípios, o quadro 
social, político e econômico do http://www.ihu.unisinos.br/604601-o-apagao-do-
amapa-podera-nos-levar-a-civilidade-entrevista-especial-com-benedito-de-queiroz-
alcantara
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-12 03:00:00
Título: O discurso sobre estresse que esconde a emergência de produtividade. 
Entrevista especial com Bruna Bakker
Descrição: Todo mundo já deve ter ao menos passado os olhos em reportagens que 
dizem que o estresse é o mal do sécul [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604568-o-discurso-sobre-estresse-que-esconde-a-
emergencia-de-produtividade-entrevista-especial-com-bruna-bakker
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 07:10:56
Título: Terceiro PM envolvido na chacina de Costa Barros é condenado há 52 anos 
pela Justiça
Descrição: RIO - A Justiça condenou o terceiro policial envolvido na morte de 
cinco jovens em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, em 2015, a 52 anos e seis 
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meses de prisão. Conforme o \Bom Dia Rio\, da TV Globo, o julgamento de Thiago 
Resende Viana Barbosa, que durou mais de dez horas, começou na tarde de quinta-
feira, dia 12, e terminou na madrugada desta sexta-feira, dia 13.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/terceiro-pm-envolvido-na-chacina-de-costa-
barros-condenado-ha-52-anos-pela-justica-24743804
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 07:19:57
Título: Ex-funcionária de Carlos Bolsonaro fez transações iguais às do esquema 
da rachadinha comandado por Queiroz
Descrição: Quando as urnas fecharem neste domingo, o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) deverá estar na lista dos reeleitos para uma das cadeiras do 
Palácio Pedro Ernesto. Mais que isso, o filho “zero dois” de Jair Bolsonaro 
deverá ser um dos mais votados do Rio de Janeiro, segundo pesquisas feitas tanto
por aliados quanto por opositores. 
Url :https://epoca.globo.com/rio/ex-funcionaria-de-carlos-bolsonaro-fez-
transacoes-iguais-as-do-esquema-da-rachadinha-comandado-por-queiroz-24743508
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 07:09:43
Título: Joe Biden vence no Arizona, antigo reduto republicano, afirma imprensa 
americana
Descrição: WASHINGTON —O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, ganhou
no Arizona, declarou a imprensa americana na madrugada desta sexta-feira, 
levando consigo seus 11 delegados e chegando a 290 votos no Colégio Eleitoral, 
20 a mais que o necessário para que fosse eleito. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/joe-biden-vence-no-arizona-antigo-reduto-
republicano-afirma-imprensa-americana-24743803
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 06:54:17
Título: Heleno tentou convencer Bolsonaro a parabenizar Biden pela vitória
Descrição: O silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre a vitória do democrata 
Joe Biden nas eleições americanas já acumulava 48 horas quando o ministro-chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, entrou na sala da 
Presidência no terceiro andar do Palácio do Planalto na última segunda-feira. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/heleno-tentou-convencer-bolsonaro-
parabenizar-biden-pela-vitoria-24743618
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-13 06:30:45
Título: Servidores da Anvisa criticam nomeação de coronel sem experiência na 
área
Descrição: A Associação dos Servidores da Anvisa (Univisa) criticou a nomeação 
do coronel da reserva Jorge Luiz Kormann para uma diretoria da Anvisa, assinada 
por Jair Bolsonaro. \Kormann não possui experiência no campo de atividade da 
agência reguladora, sendo essa experiência ainda mais relevante quando se 
considera a diretoria que ficará vaga no mês de dezembro\, afirmou a Univisa 
nesta quinta-feira, manifestando \preocupação\ e pedindo a nomeação de um 
especialista na área. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/servidores-da-anvisa-criticam-
nomeacao-de-coronel-sem-experiencia-na-area-24743557

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-12 21:11:50
Título: Polarização política: como os cérebros de liberais e conservadores 
processam a mesma informação de modo diferente
Descrição: Neurocientistas observaram respostas neurais distintas entre pessoas 
de lados opostos do espectro político quando elas assistiram aos mesmos vídeos 
sobre temas polêmicos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54919315

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 01:00:57
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Título: Ceará, o laboratório do ‘gabinete do ódio’, vive racha da extrema 
direita nas eleições
Descrição: No Estado que concentra ao menos quatro suspeitos de integrar a 
engrenagem bolsonarista nas redes, deputados eleitos na esteira do movimento 
ultraconservador viram inimigos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/ceara-o-laboratorio-do-
gabinete-do-odio-vive-racha-da-extrema-direita-nas-eleicoes.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 18:25:03
Título: Argentina legaliza autocultivo de maconha para uso medicinal
Descrição: Decreto presidencial regulamenta também a venda de óleo de cannabis 
em farmácias
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-12/argentina-legaliza-
autocultivo-de-maconha-para-uso-medicinal.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 15:01:58
Título: País mais transfóbico do mundo, Brasil tem recorde de candidaturas de 
pessoas trans em 2020
Descrição: País tem o triplo de candidatos e candidatas trans que há quatro 
anos, de partidos da esquerda à direita. Curitiba é a única capital com uma 
mulher trans na disputa pela prefeitura, do PSOL. Já no Espírito Santo, 
candidata bolsonarista do PMB tenta se eleger na região metropolitana de Vitória
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-12/pais-mais-transfobico-do-mundo-
brasil-tem-recorde-de-candidaturas-de-pessoas-trans-em-2020.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 10:51:47
Título: Richard Nixon: “Se houver uma forma de desbancar Allende, é melhor fazer
isso”
Descrição: Cinquenta anos depois da chegada do socialista à presidência do 
Chile, o Arquivo de Segurança Nacional dos EUA divulga documentos inéditos que 
revelam as estratégias de Washington para desestabilizá-lo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-11/richard-nixon-se-houver-
uma-forma-de-desbancar-allende-e-melhor-fazer-isso.html
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-12 00:00:00
Título: Déficit de meio de milhão de moradias e futuro do Minhocão desafiarão 
prefeito de SP
Descrição: Associada, no vulgo, a grandes obras, a palavra urbanismo engloba 
diferentes ações para a ordenação de uma cidade para que seus habitantes nela 
vivam de maneira adequada.Leia mais (11/12/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/deficit-de-meio-de-milhao-de-moradias-e-futuro-do-minhocao-
desafiarao-prefeito-de-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-12 00:00:00
Título: Preparem-se! O Bolsonaro do confronto voltou para tentar ficar
Descrição: Jair Bolsonaro vai dar trabalho. O cerco dos fatos ao senador Flávio 
Bolsonaro afeta o seu equilíbrio instável, e ele abre a tampa do bueiro. Chama 
os brasileiros de \maricas\, ameaça os EUA com retaliação militar, mente sobre 
efeitos colaterais da vacina, anuncia a cura da Covid-19, mergulha numa espiral 
de demência.Leia mais (11/12/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2020/11/preparem-se-o-bolsonaro-do-confronto-
voltou-para-tentar-ficar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2020-11-12 00:00:00
Título: Não queremos fazer parte da política, nem deixar ela entrar nos 
quartéis, diz chefe do Exército
Descrição: O comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, fez uma rara 
manifestação na qual buscou delimitar seu distanciamento da ala militar do 
governo Jair Bolsonaro.Leia mais (11/12/2020 - 20h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/nao-queremos-fazer-parte-da-politica-nem-deixar-ela-entrar-
nos-quarteis-diz-chefe-do-exercito.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-12 19:41:00
Título: Proposta cria programa para financiar geração de energia solar e eólica 
nas escolas públicas
Descrição: Recursos hoje destinados a programas de eficiência energética poderão
contemplar as escolas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706394-proposta-cria-programa-para-
financiar-geracao-de-energia-solar-e-eolica-nas-escolas-publicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-12 18:53:00
Título: Projeto proíbe dispositivos eletrônicos para fumar em todo o País
Descrição: Autor lembra que, mesmo proibido pela Anvisa, comércio online desses 
produtos vem ganhando espaço
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706049-projeto-proibe-dispositivos-
eletronicos-para-fumar-em-todo-o-pais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-12 18:27:00
Título: LDO e Orçamento podem ir diretamente para o Plenário do Congresso, 
avaliam consultores
Descrição: Pandemia do novo coronavírus cria situação excepcional que 
dispensaria análise da Comissão Mista de Orçamento, ainda não instalada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707226-ldo-e-orcamento-podem-ir-
diretamente-para-o-plenario-do-congresso-avaliam-consultores/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 06:23:02
Título: Xi Jinping apela a Rússia e parceiros asiáticos para se oporem à 
interferência de 'forças externas'
Descrição: Em discurso no fórum da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), o 
presidente da China, Xi Jinping, convidou parceiros asiáticos e Rússia a se 
oporem à interferência de \forças externas\, em possível referência aos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020111316420094-xi-jinping-apela-
a-russia-e-parceiros-asiaticos-para-se-oporem-a-interferencia-de-forcas-
externas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 06:22:44
Título: Venezuela critica 'política cruel e fracassada' das sanções da União 
Europeia ao país
Descrição: Jorge Arreaza, o chanceler da Venezuela, rechaçou a prorrogação das 
sanções da União Europeia à Venezuela por mais um ano, depois que começaram há 
três anos.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020111316420079-venezuela-critica-
politica-cruel-e-fracassada-das-sancoes-da-uniao-europeia-ao-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 06:00:15
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 13 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (13), na qual laudo do IML aponta causa da morte de voluntário da 
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Título: Papa parabeniza Joe Biden por eleição nos Estados Unidos
Descrição: O papa Francisco ofereceu suas \bênçãos e felicitações\ ao candidato 
projetado pela mídia norte-americana como presidente eleito dos Estados Unidos, 
Joe Biden, em um telefonema nesta quinta-feira (12).
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