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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-14 10:23:17
Título: Flávio Bolsonaro comprou 12 salas com dinheiro que não passou por sua 
conta, diz site
Descrição: Dado consta de denúncia do Ministério Público, valor desembolsado 
chega a quase R$ 300 mil em dois anos, segundo investigadores
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-bolsonaro-comprou-12-salas-com-
dinheiro-que-nao-passou-por-sua-conta-diz-site/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 18:29:33
Título: Stedile rebate fake news de Bolsonaro sobre influência do MST no 
Ministério da Defesa
Descrição: Presidente afirmou que a pasta era aparelhada por partidos e pelo MST
e acusou o dirigente de ter \capachos\ lá dentro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/stedile-rebate-fake-news-de-
bolsonaro-sobre-influencia-do-mst-no-ministerio-da-defesa

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 15:07:02
Título: Agro é tóxico: somos o país que mais consome agrotóxicos no planeta
Descrição: Neste primeiro texto da série especial “Agro é Tóxico”, falamos sobre
um assunto preocupante: o Brasil se destaca como o maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/agro-e-toxico-somos-o-pais-
que-mais-consome-agrotoxicos-no-planeta/

Fonte: Mondeo
Data: 2020-11-13
Título: Para militares, Ernesto Araújo e Ricardo Salles usam despreparo de 
Bolsonaro para enrolá-lo
Descrição: Vicente Nunes Integrantes da alta cúpula militar, de dentro e de fora
do governo, não têm dúvidas de que os ministros Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) tiram proveito da falta de preparo 
intelectual do presidente Jair Bolsonaro para…
Url : https://www.montedo.com.br/2020/11/13/para-militares-ernesto-araujo-e-
ricardo-salles-usam-despreparo-de-bolsonaro-para-enrola-lo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 15:49:26
Título: Mourão reconhece vitória de Biden nos EUA
Descrição: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), 
afirmou nesta sexta-feira (13) que, “como indivíduo”, reconhece a vitória do 
democrata Joe Biden nos Estados Unidos. “Como indivíduo, eu reconheço, mas temos
que olhar que eu não respondo pelo governo. Como indivíduo, eu julgo que a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/mourao-reconhece-vitoria-de-biden-
nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 11:11:13
Título: Heleno tentou convencer Bolsonaro sobre derrota de Trump e se reuniu com
embaixador dos EUA
Descrição: Bolsonaro estaria convencido da narrativa de Ernesto Araújo, Filipe 
Martins e do filho, Eduardo Bolsonaro - doutrinados de Olavo de Carvalho - que 
pregam um teoria da conspiração contra Trump
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/heleno-tentou-convencer-
bolsonaro-sobre-derrota-de-trump-e-se-reuniu-com-embaixador-dos-eua/
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
Título: Fala de chefe do Exército é marco na relação de militares com Bolsonaro
Descrição: A fala do comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal 
Pujol, exortando os militares a não fazerem parte da política e a não deixá-la 
contaminar os quartéis, marca uma nova fase na relação entre os fardados e o 
governo Jair Bolsonaro.Leia mais (11/13/2020 - 15h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/fala-de-chefe-do-exercito-e-marco-na-relacao-de-militares-
com-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
Título: Militares do Planalto pedem discrição a Mourão após embates com 
Bolsonaro
Descrição: A instável relação entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e 
seu vice, Hamilton Mourão, entrou nos últimos dias em uma nova fase de 
divergências e críticas abertas, levando militares do Planalto a pedirem para o 
general submergir.Leia mais (11/13/2020 - 08h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/militares-do-planalto-pedem-discricao-a-mourao-apos-embates-
com-bolsonaro.shtml

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 17:26:07
Título: Bolsonaro diz que segunda onda de Covid-19 é “conversinha”
Descrição: \Agora tem conversinha de segunda onda\, disse o presidente, após 
afirmar que o Brasil terá que enfrentar e \deixar\ de ser um \país de maricas\.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/bolsonaro-diz-que-segunda-onda-de-
covid-19-e-conversinha/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 23:18:18
Título: Será preciso ficar em casa para evitar 2ª onda de COVID-19, alerta 
fundador da Anvisa 
Descrição: Estamos nos aproximando de uma segunda onda de COVID-19? A Sputnik 
Brasil conversou com o médico Gonzalo Vecina Neto, fundador e primeiro diretor 
da Anvisa, para entender como a pandemia está evoluindo no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111316426864-sera-preciso-ficar-em-
casa-para-evitar-2-onda-de-covid-19-alerta-fundador-da-anvisa-/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 21:40:44
Título: “Alívio”: STF suspende reintegração de posse em comunidade indígena do 
Maranhão 
Descrição: Território é alvo de interesses imobiliários e já foi alvo de nove 
reintegrações de posse desde 2012 até hoje
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/alivio-stf-suspende-
reintegracao-de-posse-em-comunidade-indigena-do-maranhao

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-14 01:05:57
Título: Gastos com apagão no Amapá serão embutidos na conta de luz
Descrição: Ministério de Minas e Energia autorizou contratação emergencial de 
usinas térmicas, Estado está sem energia desde o dia 03 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/economia/gastos-com-apagao-no-amapa-serao-
embutidos-na-conta-de-luz/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 10:50:39
Título: Pérez Esquivel: quem comprou a terra de Deus? Reforma agrária e 
necessidades do povo
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Descrição: Prêmio Nobel escreve sobre a luta dos \deserdados da terra\, perante 
os despejos recentes que aconteceram na Argentina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/perez-esquivel-quem-comprou-a-
terra-de-deus-reforma-agraria-e-necessidades-do-povo

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 13:08:40
Título: PGR abre investigação sobre operação da Abin na Cúpula do Clima da ONU
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, instaurou uma apuração
preliminar sobre o envio de oficiais da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) para monitorar ativistas na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP 25), 
realizada em novembro do ano passado em Madri, na Espanha. Os quatro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pgr-abre-investigacao-sobre-
operacao-da-abin-na-cupula-do-clima-da-onu/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
Título: Livro resgata experiência de Augusto Boal como vereador no Rio que 
antecipou mandatos coletivos
Descrição: A cada quatro anos, dizia o dramaturgo Augusto Boal, o eleitor exerce
\o estranho poder de votar\. Estranho porque desaparecia assim que utilizado, 
para só retornar quatro anos depois.Leia mais (11/13/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/livro-resgata-experiencia-de-augusto-boal-como-vereador-no-
rio-que-antecipou-mandatos-coletivos.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 21:25:03
Título: Argentina aprova projeto lei de paridade de gênero nos meios de 
comunicação
Descrição: Proposta estabelece cota mínima de 1% para mulheres, lésbicas, 
travestis, trans e intersex nos meios estatais e privados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/argentina-aprova-projeto-lei-de-
paridade-de-genero-nos-meios-de-comunicacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 20:58:53
Título: Pela segunda vez na semana, Brasil tem mais de 40 mil infectados pela 
covid em um dia
Descrição: Ex-ministro Osmar Terra, defensor de teses \fakes\ sobre a pandemia, 
confirma que foi contaminado pelo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/pela-segunda-vez-na-semana-
brasil-tem-mais-de-40-mil-infectados-pela-covid-em-um-dia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 19:53:28
Título: Conheça propostas da aliança governista para eleições legislativas da 
Venezuela
Descrição: O Grande Polo Patriótico aglutina o Partido Socialista Unido da 
Venezuela e oito organizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/conheca-propostas-da-alianca-
governista-para-eleicoes-legislativas-da-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 18:39:30
Título: Protestos sobre violência contra a mulher tomam as paredes de Curitiba
Descrição: Manifestação também fez críticas ao governo e estátua da liberdade da
Havan pegou fogo virtualmente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/protestos-sobre-violencia-
contra-a-mulher-tomam-as-paredes-de-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 18:15:31
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Título: Mais de mil candidaturas do país já assinaram compromisso com a 
agroecologia
Descrição: Iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia está pautando o 
tema nas eleições municipais neste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/mais-de-mil-candidaturas-do-
pais-ja-assinaram-compromisso-com-a-agroecologia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 17:46:47
Título: Em Minas, 95 candidatos se comprometem contra a privatização de estatais
Descrição: Políticos assinaram manifesto para proteger empresas de energia, de 
saneamento e de gás de serem privatizadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/em-minas-95-candidatos-se-
comprometem-contra-a-privatizacao-de-estatais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 17:37:39
Título: Governo argentino aprova uso medicinal e autocultivo de cannabis
Descrição: Regulamentação sancionada nesta sexta (13) torna o país o 4º da 
América Latina a permitir uso terapêutico da planta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/governo-argentino-aprova-uso-
medicinal-e-autocultivo-de-cannabis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 17:22:26
Título: Expressão Popular lança coletânea com ensaios de Samir Amin sobre 
economia política
Descrição: Textos são reflexões sobre a relação histórica de dependência entre o
Sul e o Norte, após o período colonial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/expressao-popular-lanca-
coletanea-com-ensaios-de-samir-amin-sobre-economia-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 16:24:55
Título: Violência misógina e omissão de candidatos marcam último debate em Porto
Alegre
Descrição: Confronto de ideias divergentes, talvez o momento mais esperado de um
debate eleitoral, ocorreu em poucas oportunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/violencia-misogina-e-omissao-de-
candidatos-marcam-ultimo-debate-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 15:53:20
Título: Justiça garante auxílio de R$ 1.200 à população do Amapá afetada pelo 
apagão 
Descrição: Decisão autoriza o pagamento de auxílio emergencial em duas parcelas 
de R$ 600 aos amapaenses afetados pelo apagão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/justica-garante-auxilio-de-r-1-
200-a-populacao-do-amapa-afetada-pelo-apagao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 15:34:14
Título: La Cruz, ilustrador negro de lutas e belezas, prepara os primeiros 
livros
Descrição: O multiartista de Belo Horizonte, reconhecido nas redes, prepara os 
livros “Comigo Ninguém Pode” e “Legac\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/la-cruz-ilustrador-negro-de-
lutas-e-belezas-prepara-os-primeiros-livros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 15:31:13
Título: Amapá, 10 dias no escuro: sem água e energia, protestos viram rotina em 
Macapá

https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/la-cruz-ilustrador-negro-de-lutas-e-belezas-prepara-os-primeiros-livros
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/la-cruz-ilustrador-negro-de-lutas-e-belezas-prepara-os-primeiros-livros
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/justica-garante-auxilio-de-r-1-200-a-populacao-do-amapa-afetada-pelo-apagao
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/justica-garante-auxilio-de-r-1-200-a-populacao-do-amapa-afetada-pelo-apagao
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/violencia-misogina-e-omissao-de-candidatos-marcam-ultimo-debate-em-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/violencia-misogina-e-omissao-de-candidatos-marcam-ultimo-debate-em-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/expressao-popular-lanca-coletanea-com-ensaios-de-samir-amin-sobre-economia-politica
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/expressao-popular-lanca-coletanea-com-ensaios-de-samir-amin-sobre-economia-politica
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/governo-argentino-aprova-uso-medicinal-e-autocultivo-de-cannabis
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/governo-argentino-aprova-uso-medicinal-e-autocultivo-de-cannabis
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/em-minas-95-candidatos-se-comprometem-contra-a-privatizacao-de-estatais
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/em-minas-95-candidatos-se-comprometem-contra-a-privatizacao-de-estatais
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/mais-de-mil-candidaturas-do-pais-ja-assinaram-compromisso-com-a-agroecologia
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/mais-de-mil-candidaturas-do-pais-ja-assinaram-compromisso-com-a-agroecologia


Descrição: Moradores dizem que só conseguem dormir por esgotamento físico, calor
excessivo impede o descanso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/amapa-10-dias-no-escuro-sem-
agua-e-energia-protestos-viram-rotina-em-macapa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 14:30:06
Título: Ocupação de leitos de UTI na rede municipal do Rio de Janeiro chega a 
95%
Descrição: Alta de contaminações pela covid-19 coincide com a flexibilização das
medidas de isolamento na capital fluminense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/ocupacao-de-leitos-de-uti-na-
rede-municipal-do-rio-de-janeiro-chega-a-95
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 13:16:44
Título: Trigo transgênico HB4 aprovado na Argentina gera reações negativas
Descrição: Principal comprador, Brasil não se mostrou favorável à aprovação do 
HB4, tecnologia depende do seu aval
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/trigo-transgenico-hb4-aprovado-
na-argentina-gera-reacoes-negativas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 13:07:57
Título: “No nosso pão não”: organizações argentinas fazem campanha contra trigo 
transgênico
Descrição: Documento com mais de 6 mil assinaturas pede que o governo do país 
reverta a decisão de produzir trigo HB4
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/no-nosso-pao-nao-organizacoes-
argentinas-fazem-campanha-contra-trigo-transgenico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 09:29:47
Título: Artistas de Curitiba esperam que próximo prefeito democratize o acesso à
cultura 
Descrição: Entre as reivindicações, também estão mais diálogo e aumento do 
orçamento para área cultural
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/artistas-de-curitiba-esperam-
que-proximo-prefeito-democratize-o-acesso-a-cultura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 09:28:00
Título: Alvo de denúncias, comunidades terapêuticas crescem com apoio de 
Bolsonaro
Descrição: Espaços privados receberam o dobro do orçamento dos Centros de 
Atenção Psicossocial do SUS em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/alvo-de-denuncias-comunidades-
terapeuticas-crescem-com-apoio-do-governo-federal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-13 07:36:56
Título: O que pensa o novo ministro da Economia da Bolívia? Relembre entrevista 
ao BdF
Descrição: Marcelo Montenegro foi nomeado no início da semana pelo presidente 
Luis Arce, do Movimento ao Socialismo (MAS)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/13/o-que-pensa-o-novo-ministro-da-
economia-da-bolivia-relembre-entrevista-ao-bdf
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-14 00:31:37
Título: Alucinado, Paulo Guedes mente ao dizer que Brasil está oficialmente 
“saindo da recessão”
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ter fumado coisa estragada
nesta sexta-feira (13) vésperas das eleição municipais. Ou ele ainda está 
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impactado pela derrota de Donald Trump, nos Estados Unidos, ou antevendo a 
sapecada que o bolsonarismo levará nas urnas neste domingo (15). Ou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/alucinado-paulo-guedes-mente-ao-
dizer-que-brasil-esta-oficialmente-saindo-da-recessao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 21:36:12
Título: Ex-ministro Osmar Terra testa positivo para a covid-19
Descrição: Deputado Osmar Terra (MDB-RS), que subestimou a pandemia, testou 
positivo para a covid-19. Ele comunicou o resultado nesta sexta-feira, dia 13. 
Ex-ministro da Cidadania, Terra foi um dos principais críticos do distanciamento
social e defensor do isolamento vertical durante a pandemia. Ele se colocou 
contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ex-ministro-osmar-terra-testa-
positivo-para-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 20:39:31
Título: Eleições municipais, passo fundamental para a mobilização das esquerdas
Descrição: Roberto Amaral* A análise às pesquisas de intenção de votos sugere 
que nas eleições de domingo próximo um elevado número de prefeituras e câmaras 
municipais tende a ser ocupado por prefeitos e vereadores conservadores, quando 
não simplesmente reacionários. Tal possibilidade é preocupante quando sabemos 
que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-municipais-passo-
fundamental-para-a-mobilizacao-das-esquerdas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 19:12:58
Título: Palestras de Moro entram na mira do PT após perseguição a Lula
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu para provar que
eram lícitas suas palestras realizadas depois de deixar o Palácio do Planalto. 
Foram preciso mais de dois anos para que a Lava Jato reconhecesse que as 23 
palestra de Lula a empreiteiras investigadas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/palestras-de-moro-entram-na-mira-
do-pt-apos-perseguicao-a-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 17:29:20
Título: Revista alemã que mostrou a Estátua da Liberdade “decapitada” devolve 
sua cabeça com eleição de Biden
Descrição: Em 4 de fevereiro de 2017, a Der Spiegel apresentou uma capa 
mostrando Donald Trump decapitando a Estátua da Liberdade. Porém, na semana 
passada, a revista alemã mostra Joe Biden restaurando a cabeça do monumento-
símbolo de Nova York. A capa de mais de três anos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/revista-alema-que-mostrou-a-
estatua-da-liberdade-decapitada-devolve-sua-cabeca-com-eleicao-de-biden/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 16:29:58
Título: Mourão deixa bolsonaristas à beira de um ataque de nervos após falar 
sobre eleição de Biden
Descrição: O vice-presidente da Republica Hamilton Mourão reconheceu a vitória 
de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Como indivíduo eu 
reconheço, eu não respondo pelo governo, mas como indivíduo eu julgo que vitória
de Biden está cada vez mais sendo irreversível. A declaração foi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/mourao-deixa-bolsonaristas-a-beira-
de-um-ataque-de-nervos-apos-falar-sobre-eleicao-de-biden/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 14:42:46
Título: PT pede convocação do presidente do BC para explicar vazamento de 
informação privilegiada ao Banco Itaú
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Descrição: O líder do PT na Câmara, Enio Verri &#124,(PR), e o deputado Afonso 
Florence (PT-BA) protocolaram dois requerimentos em que acusam um diretor do 
Banco Central de vazar informações privilegiadas ao banco privado Itaú sobre a 
intenção do BC de atuar para enfrentar a alta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-pede-convocacao-do-presidente-
do-bc-para-explicar-vazamento-de-informacao-privilegiada-ao-banco-itau/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 13:55:14
Título: Cesar Benjamin: Para entender a independência do Banco Central
Descrição: Cesar Benjamin* Há dois anos escrevi o post abaixo, sobre 
independência do Banco Central, que o Senado acaba de aprovar. * * * Está de 
volta o besteirol sobre Banco Central independente, para ficamos com 
instituições iguais às dos Estados Unidos. Meu Deus, eles não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/cesar-benjamin-para-entender-a-
independencia-do-banco-central/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 13:08:40
Título: PGR abre investigação sobre operação da Abin na Cúpula do Clima da ONU
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, instaurou uma apuração
preliminar sobre o envio de oficiais da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) para monitorar ativistas na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP 25), 
realizada em novembro do ano passado em Madri, na Espanha. Os quatro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pgr-abre-investigacao-sobre-
operacao-da-abin-na-cupula-do-clima-da-onu/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 12:05:28
Título: Bolsonaro vai culpar as urnas eletrônicas pela derrota no domingo, diz 
PT
Descrição: O PT não tem dúvidas de que o presidente Jair Messias Bolsonaro irá 
imitar seu crush americano, Donald Trump, e culpar as urnas eletrônicas pelo 
fiasco nas urnas. O partido antecipa a jogada bolsonarista porque tudo que Trump
faz nos EUA o presidente brasileiro copia. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-vai-culpar-as-urnas-
eletronicas-pela-derrota-no-domingo-diz-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 10:59:34
Título: Faltam dois dias para as eleições mais censuradas da história
Descrição: Nunca na história deste país uma eleição foi tão censurada como esta 
de domingo (15). Pior: a censura foi institucionalizada com o apoio do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) sob a argumentação de combate às fake news. Os 
debates foram suprimidos pela principais redes de televisão, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/faltam-dois-dias-para-as-eleicoes-
mais-censuradas-da-historia/
 
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 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/auxilio-emergencial-sera-
prorrogado-em-caso-de-2a-onda-de-covid-19-diz-guedes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-14 00:55:51
Título: As derrotas de Donald Trump em uma única eleição
Descrição: De uma só vez, republicano é o primeiro presidente norte-americano a 
ser eleito sem voto popular, enfrentar impeachment e a perder reeleição
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/as-derrotas-de-donald-trump-em-uma-unica-
eleicao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-14 00:39:16
Título: Guedes critica quem pede alta de encargos para gastos sociais
Descrição: Em evento, ministro da Economia disse que auxílio emergencial será 
encerrado em dezembro e que benefícios ficarão concentrados no Bolsa-Família
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/guedes-critica-quem-pede-alta-de-encargos-
para-gastos-sociais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 23:00:18
Título: TV GGN 20hs: começa a ser desenvolvida a vacina brasileira
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif, neste programa, o 
jornalista entrevista Marco Krieger, vice-presidente da Fiocruz
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-comeca-a-ser-desenvolvida-a-
vacina-brasileira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 22:59:53
Título: Giro Econômico GGN: confira o fechamento da semana
Descrição: Mercados nos Estados Unidos fecham em alta, enquanto Europa fica 
estável e as bolsas na Ásia apresentam queda generalizada
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-o-fechamento-
da-semana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 21:22:18
Título: Coronavírus: Autoridades dos EUA alertam para aumento expressivo de 
mortes nas próximas semanas
Descrição: A notícia não veio desacompanhada. Também alertaram sobre a escassez 
de Equipamentos de Proteção Individual e leitos hospitalares no meio-oeste
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-autoridades-dos-eua-
alertam-para-aumento-expressivo-de-mortes-nas-proximas-semanas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 20:55:31
Título: TV GGN Especial: a vacina brasileira da Fiocruz
Descrição: Entrevista com Marco Krieger, vice-presidente
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-especial-a-vacina-brasileira-da-
fiocruz/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 20:18:41
Título: Biden: o velho/novo imperialismo no Oriente Médio, por Bárbara Caramuru
Descrição: Historicamente, os Estados Unidos se consolidaram como um dos 
principais aliados da política sionista de ocupação da Palestina.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/biden-o-velho-novo-imperialismo-no-
oriente-medio-por-barbara-caramuru/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 16:44:03
Título: Bem vindo ao Brazil, a república colonizada dos maricas, por Fábio de 
Oliveira Ribeiro
Descrição: O FBI e o CDC tem escritórios no Brazil. A Base de Alcântara pertence
ao US Army. O Itamaraty é um apêndice do DOS. Bolsonaro bate continência para a 
US Flag.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/bem-vindo-ao-brazil-a-republica-
colonizada-dos-maricas-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 16:32:39
Título: PT vai continuar incomodando, por Gustavo Conde
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Descrição: Mas muito desse ódio e dessa tática de cancelamento ao PT vem da 
prepotência dos que se achavam donos do discurso político de esquerda no país. 
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/pt-vai-continuar-incomodando-por-gustavo-
conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-13 15:56:34
Título: Lula defende “aliança de toda a esquerda” para disputa presidencial 2022
Descrição: \Se depender do PT e de mim vamos ter uma aliança de toda esquerda\, 
disse Lula, que também criticou a atual falta de apoio entre PT e PSOL em SP e 
Rio
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/lula-defende-alianca-de-toda-a-esquerda-
para-disputa-presidencial-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-14 00:36:38
Título: Delegada do Caso Flordelis afirma que “havia relações sexuais entre 
todos” da casa da pastora
Descrição: Revelação de investigadora acrescenta mais um capítulo sexual no 
escândalo estourado após a morte do pastor Anderson do Carmo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delegada-do-caso-flordelis-afirma-que-
havia-relacoes-sexuais-entre-todos-da-casa-da-pastora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-14 00:11:35
Título: França pede cassação de registro de Covas por abuso econômico e político
Descrição: Ação cita, entre outros pontos, contratos assinados sem concorrência 
e relação de doadores à campanha do tucano, candidato à reeleição, com 
prefeitura, além de problemas com seu vice
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/franca-pede-cassacao-de-registro-de-
covas-por-abuso-economico-e-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 23:58:05
Título: MPF vai apurar se Bolsonaro fez propaganda ilegal em lives
Descrição: O presidente chegou a criou seu próprio \horário eleitoral gratuito\ 
para divulgar candidatos alinhados com ele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mpf-vai-apurar-se-bolsonaro-fez-
propaganda-ilegal-em-lives/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 23:42:01
Título: Pesquisa Fórum: PT e PSOL lideram preferência de votação no Nordeste e 
Sudeste
Descrição: Considerando todas as regiões do país, PT segue como o partido com 
maior preferência do eleitorado
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/pesquisa-forum-pt-e-psol-lideram-
preferencia-de-votacao-no-nordeste-e-sudeste/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 21:42:44
Título: Bolsonaro em vias de se tornar um pato manco
Descrição: Como se elegeu com a força de um movimento fora da política 
tradicional, o presidente esnobou estas eleições.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/bolsonaro-em-vias-de-se-
tornar-um-pato-manco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 21:35:35
Título: Joe Biden vence na Geórgia e chega a 306 delegados nos EUA
Descrição: Com o resultado, Biden consegue o mesmo número de delegados que Trump
conquistou em 2016
Url :https://revistaforum.com.br/global/joe-biden-vence-na-georgia-e-chega-a-
306-delegados-nos-eua/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 21:22:10
Título: Ministério da Saúde admite ataque hacker, mas diz que não teve dados 
sequestrados
Descrição: Pasta afirmou que estão sendo aplicados golpes por telefone, em seu 
nome, pedindo dados de usuários do SUS
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-da-saude-admite-ataque-
hacker-mas-diz-que-nao-teve-dados-sequestrados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 21:20:55
Título: Pesquisa Fórum: Rejeição a Bolsonaro é menor em cidades do interior
Descrição: Levantamento mostra que único recorte em que a aprovação de Bolsonaro
supera os 50% dos eleitores é nas cidades interioranas
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/pesquisa-forum-rejeicao-a-
bolsonaro-e-menor-em-cidades-do-interior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 21:13:14
Título: Benedita da Silva (PT) ganha o apoio de Djamila Ribeiro na reta final da
campanha
Descrição: \Sou fruto das lutas que Benedita da Silva historicamente 
participou\, disse a escritora em vídeo de apoio à candidatura da petista no Rio
de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/benedita-da-silva-pt-
ganha-o-apoio-de-djamila-ribeiro-na-reta-final-da-campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 21:01:40
Título: Escritor Mário Magalhães fala do filme sobre o guerrilheiro, que estreia
em abril
Descrição: Com distribuição dificultada pelo bolsonarismo e pela pandemia, filme
de Wagner Moura finalmente tem data para chegar aos cinemas
Url :https://revistaforum.com.br/videos/escritor-mario-magalhaes-fala-do-filme-
sobre-o-guerrilheiro-que-estreia-em-abril/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 18:45:05
Título: Aliados de Trump avaliam brecha em lei para manipular Colégio Eleitoral 
e reeleger republicano
Descrição: Órgão que faz a escolha do novo presidente dos EUA pode ter delegados
indicados pelos legislativos estaduais, em vez do partido vencedor em cada 
região
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aliados-de-trump-avaliam-brecha-em-
lei-para-manipular-colegio-eleitoral-e-reeleger-republicano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 18:36:07
Título: Apagão: Randolfe consegue liminar para que União pague R$ 1,2 mil para 
cada cidadão do Amapá
Descrição: Decisão judicial prevê pagamento de duas parcelas de R$600 para 
compensar parte das perdas que os amapaenses tiveram, \Em nome do sofrimento do 
nosso povo, peço que Jair Bolsonaro não recorra da decisão\, apelou o senador
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apagao-randolfe-consegue-liminar-para-
que-uniao-pague-r-12-mil-para-cada-cidadao-do-amapa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 18:19:58
Título: Feliciano chama Mourão de “conspirador” por reconhecer vitória de Biden
Descrição: \Quer tomar o lugar do chefe!\, afirmou o vice-líder do governo na 
Congresso, que defende o impeachment de Mourão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/feliciano-chama-mourao-de-conspirador-
por-reconhecer-vitoria-de-biden/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 17:40:55
Título: “Bolsoringa”: Istoé satiriza Bolsonaro em capa que viraliza nas redes
Descrição: Revista fez montagem de fotos do presidente e vilão dos quadrinhos 
para criticar declarações do titular do Planalto, chamada o qualifica como 
“inconsequente, irresponsável e insano”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsoringa-istoe-satiriza-bolsonaro-
em-capa-que-viraliza-nas-redes/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 17:38:45
Título: Globo perde patrocínio de 20 anos com a Ambev
Descrição: A Hypera Pharma, patrocinadora do estádio do Corinthians, também pode
deixar as transmissões futebolísticas da emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-perde-patrocinio-de-20-anos-com-a-
ambev/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 17:27:38
Título: Sindicatos estimulam e são referência em candidaturas negras nas 
eleições 2020
Descrição: Nessas eleições municipais mais de dois mil candidatos e candidatas à
prefeitura e à câmara municipal são provenientes da classe trabalhadora 
organizada, considerando apenas candidaturas petistas das centrais sindicais.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sindicatos-estimulam-e-sao-referencia-em-
candidaturas-negras-nas-eleicoes-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 17:11:34
Título: Fórum Onze e Meia # – BOLSONARO pode sair muito menor do que se 
imaginava dessas ELEIÇÕES 2020
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia traz as principais notícias do dia ,
como novas revelações deo caso Flavio Bolsonaro/Queiroz, as disputas municipais 
e a situação dos Estados Unidos, com o Brasil isolado, sendo um dos únicos 
países a não reconhecer a vitória de Joe Biden. Com Nilce Aravecchia, Dennis de 
Oliveira, Heloisa Villela [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
bolsonaro-pode-sair-muito-menor-do-que-se-imaginava-dessas-eleicoes-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 15:56:30
Título: Evangélico e de esquerda, SIM!, por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: É com muito orgulho que domingo meu coração estará com a “esquerda”. 
Que seja esse o culto no domingo, o voto consciente e a favor do pobre e do 
oprimido, pois é esse, segundo a própria Bíblia, o culto com o qual Deus se 
agrada.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/evangelico-e-de-esquerda-sim-por-pastor-
ze-barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 15:08:14
Título: Órgão da PGR acusa Bolsonaro de homofobia por fala sobre Guaraná Jesus e
pede ação de Aras
Descrição: No Maranhão, presidente questionou se teria virado \boiola\ por ter 
tomado a bebida cor-de-rosa. Procuradoria diz que comentário se enquadra em 
crime de racismo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/orgao-da-pgr-acusa-bolsonaro-de-
homofobia-por-fala-sobre-guarana-jesus-e-pede-acao-de-aras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 13:54:18

https://revistaforum.com.br/politica/orgao-da-pgr-acusa-bolsonaro-de-homofobia-por-fala-sobre-guarana-jesus-e-pede-acao-de-aras/
https://revistaforum.com.br/politica/orgao-da-pgr-acusa-bolsonaro-de-homofobia-por-fala-sobre-guarana-jesus-e-pede-acao-de-aras/
https://revistaforum.com.br/rede/evangelico-e-de-esquerda-sim-por-pastor-ze-barbosa-jr/
https://revistaforum.com.br/rede/evangelico-e-de-esquerda-sim-por-pastor-ze-barbosa-jr/
https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-bolsonaro-pode-sair-muito-menor-do-que-se-imaginava-dessas-eleicoes-2020/
https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-bolsonaro-pode-sair-muito-menor-do-que-se-imaginava-dessas-eleicoes-2020/
https://revistaforum.com.br/rede/sindicatos-estimulam-e-sao-referencia-em-candidaturas-negras-nas-eleicoes-2020/
https://revistaforum.com.br/rede/sindicatos-estimulam-e-sao-referencia-em-candidaturas-negras-nas-eleicoes-2020/
https://revistaforum.com.br/midia/globo-perde-patrocinio-de-20-anos-com-a-ambev/
https://revistaforum.com.br/midia/globo-perde-patrocinio-de-20-anos-com-a-ambev/
https://revistaforum.com.br/noticias/bolsoringa-istoe-satiriza-bolsonaro-em-capa-que-viraliza-nas-redes/
https://revistaforum.com.br/noticias/bolsoringa-istoe-satiriza-bolsonaro-em-capa-que-viraliza-nas-redes/


Título: Vídeo: Vítima de ataque racista, homem expõe agressora em Shopping de 
Manaus
Descrição: “Qual é o problema? Esse país é negro também. Tá na Suíça? Racista\, 
disse o homem após ser atacado quando estava com a família na praça de 
alimentação do shopping. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/video-vitima-de-ataque-racista-
homem-expoe-agressora-em-shopping-de-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 13:52:16
Título: Troca de auxílio emergencial por empréstimo não salvará economia e 
deixará 54 milhões à mingua, diz Fenae
Descrição: Estratégia sinalizada pelo governo é substituir benefício por linhas 
de financiamento com taxas que devem aumentar. Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) classifica planos como
medidas socioeconômicas equivocadas, que não vão chegar para quem mais precisa.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/troca-de-auxilio-emergencial-por-
emprestimo-nao-salvara-economia-e-deixara-54-milhoes-a-mingua-diz-fenae/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 12:22:17
Título: Luciano Huck se reúne com “Faria Limers” para buscar apoio para 
candidatura presidencial
Descrição: Empresários e executivos que apoiaram Jair Bolsonaro participaram do 
encontro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/luciano-huck-se-reune-com-faria-
limers-para-buscar-apoio-para-candidatura-presidencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 12:21:00
Título: Atacada pelo ex em debate, Manuela agradece solidariedade nas redes 
sociais
Descrição: Rodrigo Maroni disse que a candidata do PCdoB poderia \estar indo no 
shopping, mas resolveu ser prefeita\. Comentário machista também foi repudiado 
por Fernanda Melchionna, do PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/atacada-pelo-ex-em-debate-manuela-
agradece-solidariedade-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-13 11:14:31
Título: Zuckerberg diz que fala de Steve Bannon sobre decapitações não viola 
políticas do Facebook
Descrição: Ex-conselheiro de Trump foi banido do Twitter por dizer que 
decapitaria funcionários do governo e \colocaria as cabeças em lanças nos dois 
cantos da Casa Branca\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/zuckerberg-diz-que-fala-de-steve-
bannon-sobre-decapitacoes-nao-viola-politicas-do-facebook/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-13 19:02:11
Título: Único condenado após desocupação da Aldeia Maracanã no Rio é negro
Descrição: André Lemos viu uma detenção por desacato durante protesto contra 
desocupação do espaço 7 anos atrás se transformar em 1 ano e 6 meses de 
prisão.The post Único condenado após desocupação da Aldeia Maracanã no Rio é 
negro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/13/unico-condenado-aldeia-maracana-negro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-13 16:17:23
Título: Volta da esquerda ao poder na Bolívia não encerra crise política
Descrição: Se engana quem vê a eleição de Luis Arce, do MAS, como um retorno à 
estabilidade ao país. The post Volta da esquerda ao poder na Bolívia não encerra
crise política appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/13/nova-crise-politica-bolivia/
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Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-13 05:06:28
Título: Candidato de Manaus conta com o hospital da família, covid e Judiciário 
para subir nas pesquisas
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, covid e Judiciário para 
subir nas pesquisas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/13/manaus-ricardo-nicolau-eleicoes-
hospital-covid-judiciario/
 
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, a situação 
social, política e econômica do http://www.ihu.unisinos.br/604601-o-apagao-do-
amapa-podera-nos-levar-a-civilidade-entrevista-especial-com-benedito-de-queiroz-
alcantara
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-14 07:26:35
Título: Condomínios de luxo têm luz em tempo integral em Macapá
Descrição: O apagão no Amapá que deixou quase 800 mil pessoas no escuro durante 
metade do dia não chega nos condomínios de luxo localizados em áreas distantes 
da região central de Macapá. ÉPOCA visitou três deles em diferentes horários 
durante dois dias e, em todos eles, o fornecimento estava normal. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/condominios-de-luxo-tem-luz-em-tempo-
integral-em-macapa-24746166
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-14 07:16:33
Título: Quem são os candidatos que vão votar da cadeia
Descrição: \Seu amigo fiel de todas as horas\. Esse é o bordão do vereador 
Reginaldo Teixeira, candidato ao terceiro mandato consecutivo em Mateus Leme, 
Minas Gerais. Teixeira, entretanto, não esteve próximo do eleitor durante a 
campanha: o parlamentar não pediu votos nas ruas, não gravou programas 
eleitorais e nem participou de carreatas. Desde junho, ele está preso, acusado 
de uma série de homicídios. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/quem-sao-os-candidatos-que-vao-votar-da-
cadeia-24746169
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-14 06:45:50
Título: PSL do Rio concentrou recursos em candidatos apadrinhados por deputados 
federais
Descrição: O PSL, uma das siglas que mais recebeu fundo eleitoral no pleito 
deste ano, beneficiou só uma pequena fatia de seus candidatos a vereador no 
Rio.Da nominata de 77 apostas, a grana ficou com meia dúzia de nomes. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/psl-do-rio-concentrou-recursos-em-
candidatos-apadrinhados-por-deputados-federais-24745798
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-14 07:00:35
Título: Coluna | As cabeças de Steve Bannon
Descrição: O professor francês Samuel Paty foi decapitado por um terrorista 
islâmico, em outubro, porque exibiu caricaturas de Maomé em uma aula sobre 
liberdade de expressão. O agitador da alt-right Steve Bannon, ex-Estrategista 
Chefe do governo Trump, teve um vídeo removido do YouTube e do Facebook e acabou
banido do Twitter por ter sugerido, no início deste mês, que as cabeças de 
Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas, e 
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Christopher Wray, diretor do FBI, fossem colocadas em estacas na frente da Casa 
Branca.Dois episódios muito diversos
Url :https://epoca.globo.com/jeronimo-teixeira/coluna-as-cabecas-de-steve-
bannon-24745228
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-14 07:00:37
Título: Planalto aposta que Artur Lira blindaria Bolsonaro como presidente da 
Câmara
Descrição: Nas conversas para justificar por que votar em Arthur Lira, deputados
bolsonaristas que ainda torcem o nariz para o chefe do centrão têm ouvido de um 
ministro palaciano um argumento poderoso.Na visão desse ministro, Lira seria 
facilmente convencido a não abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro, 
em qualquer cenário.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-aposta-que-artur-lira-
blindaria-bolsonaro-como-presidente-da-camara-24743060
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-14 01:58:31
Título: Trump deixa entrever pela primeira vez que haverá um novo Governo nos 
EUA
Descrição: Presidente americano faz um pronunciamento para se parabenizar pelo 
manejo da pandemia e insinua que não sabe qual será o Executivo no futuro
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-14/trump-deixa-entrever-
pela-primeira-vez-que-havera-um-novo-governo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-13 21:47:58
Título: Biden obtém 306 votos eleitorais contra 232 de Trump nos resultados 
finais da eleição
Descrição: O democrata, presidente eleito, ganha no Arizona e na Geórgia, e 
Trump vence na Carolina do Norte, os últimos três Estados na apuração
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-13/biden-obtem-306-votos-
eleitorais-contra-232-de-trump-nos-resultados-finais-da-eleicao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-13 23:08:19
Título: Qual é o futuro da agricultura em um mundo pós-pandêmico?
Descrição: Os sistemas agroalimentares latino-americanos enfrentam inúmeros 
desafios para abastecer uma população em constante crescimento sem causar 
maiores danos à biodiversidade e promovendo modelos de desenvolvimento 
inclusivos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-13/qual-e-o-futuro-da-
agricultura-em-um-mundo-pos-pandemico.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-13 16:59:10
Título: Um atleta com síndrome de Down completa pela primeira vez o Ironman
Descrição: Chris Nikic, de 21 anos, é a primeira pessoa com o distúrbio genético
a finalizar a prova esportiva mais difícil do mundo
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-11-13/um-atleta-com-sindrome-de-
down-completa-pela-primeira-vez-o-ironman.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-13 01:36:04
Título: Vote em Marielle
Descrição: Mais viva do que nunca, a vereadora executada há quase mil dias é a 
principal antagonista de Bolsonaro e de seu projeto de poder
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/vote-em-marielle.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-14 00:00:00
Título: Cresce ameaça de milícias e facções sobre processo eleitoral de Rio e 
São Paulo
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Descrição: Neste domingo (15) será ainda maior do que nos últimos pleitos a 
ameaça que milícias e facções do tráfico de drogas impõem à segurança do 
processo eleitoral em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.Leia mais 
(11/14/2020 - 07h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/cresce-ameaca-de-milicias-e-faccoes-sobre-processo-eleitoral-
de-rio-e-sao-paulo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-14 00:00:00
Título: Eleitor brasileiro tem preferência por candidaturas femininas e apoio de
líder comunitário, diz pesquisa
Descrição: Uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Update em parceria 
com o Datafolha identificou que os brasileiros estão mais inclinados a votar em 
um candidato a cargo eletivo apoiado por um líder comunitário (72%) ou de uma 
iniciativa de renovação política (59%) do que em alguém indicado por um político
tradicional.Leia mais (11/14/2020 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/11/eleitor-brasileiro-tem-preferencia-por-
candidaturas-femininas-e-apoio-de-lider-comunitario-diz-pesquisa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-14 00:00:00
Título: Partidos fortalecem coronelismo eleitoral com dinheiro público
Descrição: Quase 40 mil candidatos nas eleições deste domingo (15) financiaram 
suas campanhas com dinheiro público que receberam com o \carimbo\ nominal de um 
cacique político local, sintoma de uma espécie de coronelismo eleitoral que 
ainda caracteriza parte da política nacional.Leia mais (11/14/2020 - 06h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/partidos-fortalecem-coronelismo-eleitoral-com-dinheiro-
publico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
Título: Brasil perde vice-presidência no BID e fica fora do alto escalão do 
banco, mesmo após apoiar manobra dos EUA
Descrição: O Brasil é o principal cliente do BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) e um de seus principais acionistas. A posição de destaque fez 
com que o país sonhasse em eleger o presidente da instituição, criada no pós-
guerra para desenvolver os países latinoamericanos.Leia mais (11/13/2020 - 
18h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/brasil-perde-vice-presidencia-no-bid-e-fica-fora-do-
alto-escalao-do-banco-mesmo-apos-apoiar-manobra-dos-eua.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
Título: Fala de chefe do Exército é marco na relação de militares com Bolsonaro
Descrição: A fala do comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal 
Pujol, exortando os militares a não fazerem parte da política e a não deixá-la 
contaminar os quartéis, marca uma nova fase na relação entre os fardados e o 
governo Jair Bolsonaro.Leia mais (11/13/2020 - 15h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/fala-de-chefe-do-exercito-e-marco-na-relacao-de-militares-
com-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
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Título: Mourão diz que militares da ativa e Forças Armadas devem ficar fora da 
política
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira (13) que 
os militares não devem se envolver com política, especialmente os oficiais que 
se encontram na ativa .Leia mais (11/13/2020 - 13h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/mourao-reforca-posicao-do-comandante-do-exercito-e-diz-que-
forcas-armadas-devem-ficar-fora-da-politica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-13 00:00:00
Título: Militares do Planalto pedem discrição a Mourão após embates com 
Bolsonaro
Descrição: A instável relação entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e 
seu vice, Hamilton Mourão, entrou nos últimos dias em uma nova fase de 
divergências e críticas abertas, levando militares do Planalto a pedirem para o 
general submergir.Leia mais (11/13/2020 - 08h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/militares-do-planalto-pedem-discricao-a-mourao-apos-embates-
com-bolsonaro.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-14 00:44:00
Título: Projeto concede adicional de 10% a profissionais de enfermagem aptos em 
Libras
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707204-projeto-concede-adicional-de-10-
a-profissionais-de-enfermagem-aptos-em-libras/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 23:17:00
Título: Ministro da Justiça pede mais rigor contra agente público que vazar 
dados sobre lavagem de dinheiro
Descrição: André Mendonça participou de reunião da comissão de juristas 
encarregada de revisar a legislação sobre o tema
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707673-ministro-da-justica-pede-mais-
rigor-contra-agente-publico-que-vazar-dados-sobre-lavagem-de-dinheiro/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 21:52:00
Título: Projeto quer incentivar descarte separado de resíduos sólidos
Descrição: Autor da proposta defende que cidades criem incentivos econômicos 
para a coleta seletiva
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707153-projeto-quer-incentivar-descarte-
separado-de-residuos-solidos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 21:14:00
Título: Para juízes e procuradores, reforma na Lei de Lavagem de Dinheiro poderá
dificultar combate ao crime
Descrição: Mudanças devem ser \pontuais\, segundo especialistas ouvidos pela 
comissão de juristas que discute o tema
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707627-para-juizes-e-procuradores-
reforma-na-lei-de-lavagem-de-dinheiro-podera-dificultar-combate-ao-crime/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 19:30:00
Título: Projeto insere no Código Florestal proteção a restingas e reservatórios 
revogada pelo Conama
Descrição: Autor quer fixar em lei resoluções que continuam em vigor graças a 
uma liminar concedida pelo STF
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706815-projeto-insere-no-codigo-
florestal-protecao-a-restingas-e-reservatorios-revogada-pelo-conama/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 18:10:00
Título: Anvisa e Butantan divergem sobre necessidade de suspensão dos testes com
a Coronavac
Descrição: Estudos clínicos ficaram paralisados por dois dias na semana passada 
após decisão da agência regulatória, Instituto Butantan reafirmou que morte de 
voluntário não teve qualquer relação com a vacina chinesa. Parlamentares 
criticam \politização\ do tema
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707547-anvisa-e-butantan-divergem-sobre-
necessidade-de-suspensao-dos-testes-com-a-coronavac/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 17:54:00
Título: Projeto prevê que unidades habitacionais destinadas a idosos sejam 
adaptadas à mobilidade reduzida
Descrição: Obrigação vale para programas habitacionais financiados com recursos 
públicos e para projetos privados multifamiliares
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706724-projeto-preve-que-unidades-
habitacionais-destinadas-a-idosos-sejam-adaptadas-a-mobilidade-reduzida/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 17:22:00
Título: Eleições municipais em meio à pandemia exigem cuidados
Descrição: 147 milhões de eleitores poderão votar no domingo. Mulheres são 
maioria entre os que votam, enquanto homens representam dois terços dos 
candidatos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707503-eleicoes-municipais-em-meio-a-
pandemia-exigem-cuidados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-13 17:12:00
Título: Câmara analisa propostas para combater disseminação de diabetes
Descrição: Projetos sugerem desde a criação de centros para o atendimento 
integral ao diabético no SUS até a isenção de impostos e oferecimento de merenda
escolar especial para quem tem a doença, que atinge mais de 16 milhões de 
brasileiros
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707533-camara-analisa-propostas-para-
combater-disseminacao-de-diabetes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-14 05:06:18
Título: EUA concedem novo prazo para que TikTok venda sua participação no país
Descrição: Inicialmente prevista para 12 de novembro, a data limite para a 
proibição do aplicativo TikTok em território norte-americano foi adiada, indica 
decisão do Departamento do Tesouro dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020111416427334-eua-
concedem-novo-prazo-para-que-tiktok-venda-sua-participacao-no-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 23:35:00
Título: China teme que importação de alimentos congelados seja responsável por 
casos da COVID-19
Descrição: Nem a Organização Mundial de Saúde, nem especialistas ocidentais 
acreditam que haja evidência de infecção por baixa temperatura de comida que 
inclui frango brasileiro.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020111316426852-china-teme-que-
importacao-de-alimentos-congelados-seja-responsavel-por-casos-da-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 21:45:00
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Título: Bolsonaro faz postagens concordando com declaração do general Pujol e 
reforça que é chefe dele
Descrição: Após nova fala do comandante do Exército, presidente diz que 
militares não querem fazer política e que Forças Armadas estão sob 'autoridade 
suprema' dele.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111316426738-bolsonaro-faz-postagens-
concordando-com-declaracao-do-general-pujol-e-reforca-que-e-chefe-dele/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 20:50:00
Título: Estrutura social injusta e falha no modelo educacional geram pessimismo 
sobre desigualdade no país
Descrição: Sociólogo e economista ouvidos pela Sputnik Brasil dizem que é 
preciso rever decisões econômicas e de ensino para que classes menos favorecidas
avancem.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111316426643-estrutura-social-
injusta-e-falha-no-modelo-educacional-geram-pessimismo-sobre-desigualdade-no-
pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-13 13:50:22
Título: Ministro da Defesa pede que equipamentos das Forças Armadas do Brasil 
sejam modernizados
Descrição: O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pediu nesta sexta-
feira (13) que os equipamentos usados pela Aeronáutica, Exército e Marinha sejam
modernizados.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111316424703-ministro-da-defesa-pede-
que-equipamentos-das-forcas-armadas-do-brasil-sejam-modernizados/
 
Fonte: Xinhua
Título:  Xi enfatiza combinação do projeto de desvio hídrico e esforços de 
economia de água
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139515889.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza construção da civilização ecológica na integração do Delta 
do Rio Yangtzé
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139515888.htm

Fonte: Xinhua
Título: Brasil poderia concentrar seu comércio na Ásia se não for bem tratado no
Ocidente, afirma ministro da Economia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139515922.htm

Fonte: Xinhua
Título: Palestina está preparada para retomar negociações de paz com Israel 
baseada na legitimidade internacional, segundo oficial
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139513299.htm
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