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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 21:59:31
Título: Fundador do PT, Clóves de Castro morre aos 72 anos em SP
Descrição: Operário e um dos dirigentes do Partido Comunista do Brasil, antes de
fundar o PT, Clóves de Castro foi preso durante a ditadura pela Operação 
Bandeirantes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fundador-do-pt-cloves-de-castro-morre-
aos-72-anos-em-sp/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 19:41:05
Título: Analistas veem “derretimento” do bolsonarismo como elemento central das 
eleições 2020
Descrição: Fracasso de Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo é 
considerado um emblema da perda de popularidade do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/analistas-veem-derretimento-do-
bolsonarismo-como-elemento-central-das-eleicoes-2020

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Eleição mostra tendência de leve deslocamento à esquerda em capitais
Descrição: Se as últimas eleições foram marcadas por um movimento à direita do 
eleitorado, a deste ano tendem a um leve deslocamento à esquerda.Leia mais 
(11/16/2020 - 01h20)
Url: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/poder/2020/11/eleicao-mostra-tendencia-de-deslocamento-a-esquerda-em-
capitais.shtml

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 02:25:56
Título: Guilherme Boulos fala sobre o resultado do 1° turno em São Paulo, 
assista
Descrição: O candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL faz o discurso 
comentando a ida para o segundo turno contra Bruno Covas (PSDB). Boulos critica 
a fala de Covas que fala em radicalismo. Radicalismo é gente revirando o lixo 
para ter o que comer. Radicalismo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/guilherme-boulos-fala-sobre-o-
resultado-do-1-turno-em-sao-paulo-assista/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 17:20:48
Título: Presidente Bolsonaro ‘encolheu de tamanho’ nestas eleições, avalia 
Rodrigo Maia
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste domingo 
(15) que o presidente Jair Bolsonaro é o homem que encolheu e voltou aos 
patamares de 2018 antes da facada. Havia em 2018 um sentimento que ele acabou 
representando, mas não necessariamente era a base 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/presidente-bolsonaro-encolheu-de-
tamanho-nestas-eleicoes-avalia-rodrigo-maia/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 04:00:24
Título: Carlos Bolsonaro encolhe em relação a 2016 e perde posto de mais votado 
no Rio para PSOL
Descrição: O vereador mais votado em 2020 é um nome do PSOL: Tarcísio Motta, 
eleito com mais de 86 mil votos
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/carlos-bolsonaro-encolhe-em-relacao-a-
2016-e-perde-posto-de-mais-votado-no-rio-para-psol/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: De 45 vereadores apoiados por Bolsonaro, ao menos 33 foram derrotados 
nas urnas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apoiou e fez campanha 
abertamente para 45 candidatos a vereador em diversas cidades do país. Desse 
total, ao menos 33 não conseguiram se eleger neste domingo (15).Leia mais 
(11/16/2020 - 01h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/de-45-vereadores-apoiados-por-bolsonaro-ao-menos-33-foram-
derrotados-nas-urnas.shtml

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 14:21:30
Título: A Globo tem direito de planejar a candidatura de Moro e Huck, diz Lula
Descrição: O ex-presidente Lula afirmou neste domingo (15), durante a votação, 
que todos são livres para conversar e ser adversários. Questionado sobre o 
encontro que teve com o ex-governador Ciro Gomes (PDT), em setembro, o petista 
afirmou que todos têm direito de serem candidatos e adversários. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/a-globo-tem-direito-de-planejar-a-
candidatura-de-moro-e-huck-diz-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 00:25:10
Título: Mulheres: 59 disputaram as capitais, uma venceu no 1º turno e somente 5 
avançaram
Descrição: Entre as candidatas que continuam, apenas uma é  negra, ao todo, 37 
homens continuam no pleito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/mulheres-59-disputaram-as-
capitais-uma-venceu-no-1-turno-e-somente-5-avancaram

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 01:11:26
Título: Moro não elege vereador em Curitiba
Descrição: O ex-ministro Sérgio Moro não conseguiu eleger seu candidato a 
vereador em Curitiba, o empresário Fábio Aguayo (PSL), que obteve apenas 976 
votos. O Partido Social Liberal, pelo qual se candidatou Aguayo, elegeu quatro 
das 38 vagas na Câmara Municipal. Com exceção do candidato de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/moro-nao-elege-vereador-em-
curitiba/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 00:13:27
Título: Porto Alegre: Manuela D’Ávila (PCdoB) disputa segundo turno com 
Sebastião Melo (MDB)
Descrição: Com votos de José Fortunati (PTB) Melo chegou na frente, contrariando
as pesquisas em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/porto-alegre-manuela-d-avila-
pcdob-disputa-segundo-turno-com-sebastiao-melo-mdb
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 00:12:39
Título: Viúva de Marielle, Monica Benício é eleita vereadora no Rio de Janeiro
Descrição: Eleita pelo PSOL com mais de 22 mil votos, ela promete um mandato \
feminista e antifascista\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/viuva-de-marielle-monica-
benicio-e-eleita-vereadora-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 09:55:10
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Título: Bolsonaro diz que “a esquerda sofreu uma histórica derrota nessas 
eleições”
Descrição: Ele afirma ainda que “para 2022 a certeza de que, nas urnas, 
consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, 
PÁTRIA e FAMÍLIA”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-diz-que-a-esquerda-sofreu-
uma-historica-derrota-nessas-eleicoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 09:26:02
Título: No Rio, ex de Bolsonaro perde com apenas dois mil votos e Mônica Benício
se elege
Descrição: Carlos Bolsonaro se elege, mas tem queda de 34% na votação. Tarcisio 
Motta, do PSOL, é o vereador mais votado da cidade, com 86.243 votos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/no-rio-ex-de-bolsonaro-perde-com-
apenas-dois-mil-votos-e-monica-benicio-se-elege/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 00:45:57
Título: Efeito Mick Jagger: candidata a vereadora apoiada por Bolsonaro tem 
menos de mil votos em Curitiba
Descrição: Paula Milani é a 194º mais votada da capital paranaense e está longe 
das 38 vagas da Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/efeito-mick-jagger-
candidata-a-vereadora-apoiada-por-bolsonaro-tem-menos-de-mil-votos-em-curitiba/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 00:04:38
Título: Dos 44 candidatos que disputarão o 2º turno nas capitais, 14 são negros
Descrição: Em nove delas, somente candidatos brancos continuam na disputa, todos
os indígenas perderam no pleito eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/dos-44-candidatos-que-
disputarao-o-2-turno-nas-capitais-14-sao-negros

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-16 04:29:47
Título: Resultados das eleições 2020 | Abstenção chega a 23%, o maior índice 
desde ao menos 2008
Descrição: Covas e Boulos vão para o segundo turno em São Paulo. No Rio, disputa
será entre Paes e Crivella. TSE  atrasa divulgação sobre resultados e atribui 
lentidão à falha em supercomputador. Belo Horizonte, Palmas, Florianópolis e 
Curitiba estão entre as cidades que reelegem prefeitos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-15/eleicoes-municipais-2020-ao-
vivo-ultimas-noticias-e-os-resultados.html

Fonte: DefesaNet
Data: 2020-11-16
Título: Frangmento de matéria sobre Biden – América Latina
Descrição: Em relação à condução da política externa, admite-se que o Penn Biden
Center, da Universidade da Pensilvânia, seria fonte de candidatos a cargos no 
governo Biden. Daniel P. Erikson é mencionado como provável responsável pela 
política para a América Latina da Casa Branca que seria comandado por Antony 
Tony Blinken cujo nome aparece como um potencial Secretário de Estado ou 
Conselheiro de Segurança Nacional. O americano colombiano Juan González também 
aparece entre os nomes dos que seriam operadores para a América Latina em um 
governo chefiado por Biden.
Blinken, Erikson e González compartilham a história de trabalho com o ex-vice-
presidente Biden durante o governo Obama.
Erikson fez parte da equipe do governo dos Estados Unidos para o 
restabelecimento das relações com Cuba e esteve envolvido em tarefas com a 
Colômbia e a América Central. Em entrevista publicada pelo portal argentino 
Infobae em 21 de agosto de 19, Erikson afirmou a respeito da Venezuela que “a 
pressão econômica, embora seja muito importante, não será suficiente para 
provocar uma mudança na Venezuela”, embora se oponha a uma intervenção militar.
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 23:56:15
Título: Boulos vai ao 2º turno contra Covas em SP: \As pessoas vão vencer o 
sistema\
Descrição: Líder do MTST ultrapassou Celso Russomanno (Republicanos) no último 
mês de campanha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/boulos-vai-ao-2-turno-contra-
covas-em-sp-as-pessoas-vao-vencer-o-sistema
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 23:34:23
Título: Rio de Janeiro: urnas confirmam disputa entre Paes e Crivella no segundo
turno
Descrição: Entre candidaturas favoritas, Martha Rocha (PDT) ficou em terceiro 
lugar com 11,30% e Benedita da Silva (PT) com 11,27%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/rio-de-janeiro-urnas-confirmam-
disputa-entre-paes-e-crivella-no-segundo-turno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 22:31:20
Título: Belém: PSOL disputará 2º turno com candidato bolsonarista, Barbalhos 
ficam de fora
Descrição: Ex-prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) mais de 245 mil votos. Eguchi, 
do Patriota, recebeu mais de 160 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/belem-psol-disputara-2-turno-
com-candidato-bolsonarista-barbalhos-ficam-de-fora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 22:18:26
Título: Mulheres trans são as vereadoras mais votadas de Aracaju e Belo 
Horizonte
Descrição: Linda Brasil (PSOL) e Duda Salabert (PDT), respectivamente, podem 
fazer história nas eleições deste domingo (15)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/mulheres-trans-lideram-disputa-
para-vereadora-em-aracaju-e-belo-horizonte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 22:15:41
Título: TSE diz que atraso nos resultados foi problema de computador e não há 
risco de fraude
Descrição: Barroso afirma que resultados devem ser divulgados ainda na noite de 
domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/tse-diz-que-atraso-nos-
resultados-foi-problema-de-computador-e-nao-ha-risco-de-fraude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 21:25:04
Título: Curitiba faz história ao eleger a primeira vereadora negra da cidade
Descrição: Rafael Greca foi reeleito para Prefeitura de Curitiba. O segundo 
lugar ficou com Goura, do PDT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/curitiba-faz-historia-ao-eleger-
a-primeira-vereadora-negra-da-cidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 19:08:51
Título: TSE confirma 55 prisões de candidatos em 14 estados neste domingo (15)
Descrição: Entre candidatos e não candidatos, foram 194 detenções durante o 
horário de votação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/tse-confirma-55-prisoes-de-
candidatos-em-14-estados-neste-domingo-15
 

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-11-15 15:22:24
Título: Presidente interino do Peru, Manuel Merino, renuncia em meio a protestos
Descrição: Dois jovens morreram durante protestos em Lima, no sábado (14). 
Manifestantes denunciam golpe de direita e corrupção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/presidente-interino-do-peru-
manuel-merino-renuncia-em-meio-a-protestos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 02:31:23
Título: Em Recife, João Campos e Marília Arraes vão para um 2º turno acirrado
Descrição: Com 100% das urnas apuradas em Recife, João Campos (PSB) recebeu 
29,17% dos votos contra 27,95% de Marília Arraes (PT), o que aponta para um 
segundo turno acirrado entre os dois candidatos primos e herdeiros de famílias 
tradicionais da política pernambucana. João Campos nasceu em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/em-recife-joao-campos-e-marilia-
arraes-vao-para-um-2o-turno-acirrado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 01:28:51
Título: Haddad diz que sonho da mídia de liquidar a esquerda foi adiado
Descrição: O ex-ministro Fernando Haddad comentou o resultado das eleições 
divulgados até a noite deste domingo com uma constatação óbvia. A esquerda sai 
fortalecida das urnas. O petista escreveu: O sonho da mídia de liquidar a 
esquerda adiado por mais alguns anos. Inventaram até um termo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/haddad-diz-que-sonho-da-midia-de-
liquidar-a-esquerda-foi-adiado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 00:40:40
Título: Joice Hasselmann esculhamba Eduardo Bolsonaro: “Picaretinha, preguiçoso,
maconheiro”
Descrição: O clima anda tenso na extrema direita. Joice Hasselmann partiu para a
baixaria contra o ex-aliado Eduardo Bolsonara, ambos do PSL. Fazendo coro com o 
senador Major Olímpio, Joice disparou: Esse picaretinha, preguiçoso, fumador de 
maconha e surfista de araque nunca terá vergonha na cara. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/joice-hasselmann-esculhamba-
eduardo-bolsonaro-picaretinha-preguicoso-maconheiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 00:22:54
Título: PT elege a primeira vereadora negra de Curitiba: Carol Dartora
Descrição: Carol Dartora foi eleita a primeira vereadora negra na Câmara 
Municipal de Curitiba desde 1693 pela legenda do Partido dos Trabalhadores (PT).
Ela é professora e diretora da Associação dos Professores do Paraná  APP-
Sindicato. Até o momento, a ativista negra e feminista registra 8.407 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-elege-a-primeira-vereadora-
negra-de-curitiba-carol-dartora/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 23:39:26
Título: Rafael Greca leva no 1º turno com quase 60% dos votos válidos
Descrição: O candidato Rafael Greca (DEM) recebeu 59,77% dos votos válidos neste
domingo (15) e foi reeleito nas eleições municipais em Curitiba (PR). Em segundo
lugar, ficou o deputado estadual Goura Nataraj (PDT) com 13,26%. Em terceiro, 
Fernando Francischini (PSL), com 6,26% do eleitorado. Dr. João 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/rafael-greca-leva-no-1o-turno-com-
quase-60-dos-votos-validos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 22:30:52
Título: Bolsonaro apaga pedido de votos feito pelo Facebook
Descrição: Após publicar no Facebook uma lista com seus candidatos neste sábado 
(14), véspera das eleições municipais, o presidente Bolsonaro apagou a postagem.
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Na lista, estavam candidatos como Russomanno (Republicanos), que não deve ir 
para o segundo turno em São Paulo, e Marcelo Crivella (Republicanos), que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-apaga-pedido-de-votos-
feito-pelo-facebook/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 21:51:33
Título: Bolsonaristas já ensaiam o discurso de fraude para atacar Boulos e 
justificar fiasco
Descrição: O presidente derrotado dos Estados Unidos segue fazendo escola entre 
os bolsonaristas. O fiasco eminente dos candidatos apoiados por Bolsonaro já 
desperta acusações de fraude nas eleições deste domingo (15). Vira e mexe, eles 
pedem a volta do voto impresso. E hoje estão levantando suspeitas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaristas-ja-ensaiam-o-
discurso-de-fraude-para-atacar-boulos-e-justificar-fiasco/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 21:28:24
Título: Eduardo Bolsonaro volta a negar os riscos da pandemia
Descrição: O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltou a negar os 
riscos da pandemia e a necessidade de isolamento social. Ele postou uma mensagem
no Twitter questionando: Se pode-se fazer uma eleição normalmente, por que não 
se pode trabalhar normalmente? Se pode-se fazer uma eleição normalmente, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eduardo-bolsonaro-volta-a-negar-os-
riscos-da-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 13:03:16
Título: Candidato do DEM é acusado de distribuir cestas básicas em São Paulo
Descrição: O vereador Milton Leite (DEM), candidato à reeleição em São Paulo, 
foi denunciado por suspeita de distribuiu cestas básicas aos moradores da Vila 
Dionísia, em São Paulo, neste sábado (14). A denúncia é da também candidata a 
vereadora Vivi Mendes (PT), que classifica a ação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/candidato-do-dem-e-acusado-de-
distribuir-cestas-basicas-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 12:28:31
Título: Lula vota em São Bernardo e concede entrevista, assista
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) já votou nesta manhã de domingo (15) em São
Bernardo do Campo (SP). Ele concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas 
presentes. Ele disse que cada vez que vai votar fica muito feliz pois votar é um
gesto muito grande da democracia. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-vota-em-sao-bernardo-e-
concede-entrevista-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 11:57:30
Título: Candidata a prefeita do PCdoB de Curitiba denuncia invasão do comitê de 
campanha
Descrição: Candidata a prefeita pelo PCdoB de Curitiba, Camila Lanes, teve o 
comitê de campanha invadido e vandalizado durante esta noite. Segundo Camila, 
foram roubados alguns objetos e documentos, mas toda a equipe está bem. Confira 
a postagem de Camila no Twitter: Invadiram meu comitê, roubaram 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/candidata-a-prefeita-do-pcdob-de-
curitiba-denuncia-invasao-do-comite-de-campanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 11:15:50
Título: Agora, Sergio Moro se diz contra o discurso de ódio que ele ajudou a 
eleger
Descrição: O ex-ministro da injustiça de Bolsonaro, Sergio Moro, acordou 
republicano neste dia de eleição. Ele foi ao Twitter dar pitaco em como o povo 
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deve votar. O ex-juiz da Lava Jato escreveu: É simbólico que a eleição deste 
15/11 ocorra no mesmo dia do aniversário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/agora-sergio-moro-se-diz-contra-o-
discurso-de-odio-que-ele-ajudou-a-eleger/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-15 01:15:41
Título: Em clima de despedida, apoiadores de Trump realizam manifestação ‘contra
a fraude’ neste sábado
Descrição: Apoiadores do presidente norte-americano Donald Trump se reuniram 
neste sábado (14) para protestar contra o resultados das eleições dos Estados 
Unidos, vencidas pelo democrata Joe Biden. Os manifestantes gritavam palavras de
ordem em defesa da permanência de Trump por mais 4 anos e contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/em-clima-de-despedida-apoiadores-
de-trump-realizam-manifestacao-contra-a-fraude-neste-sabado/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 10:00:14
Título: Foi-se o original, por Paulo Nogueira Batista Jr. 
Descrição: Escrevo “vitória de Biden” e me apresso a retificar – é a derrota de 
Trump que estamos comemorando. Biden não inspira entusiasmo. Mesmo assim cabe a 
comemoração.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/foi-se-o-original-por-paulo-nogueira-
batista-jr/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 03:17:59
Título: Boulos aposta em tempo maior de propaganda para derrotar Covas em SP
Descrição: Candidato do PSOL em SP cola Bruno Covas no rejeitado João Doria, diz
que \radicalismo\ é manter hospital fechado na pandemia e afirma que 70% votaram
pela mudança
Url :https://jornalggn.com.br/politica/boulos-aposta-em-tempo-maior-de-
propaganda-para-derrotar-covas-em-sp/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 01:54:02
Título: Rodrigo Maia confirma conversas com Luciano Huck
Descrição: DEM deve liderar projeto de centro-direita para as eleições 
presidenciais de 2022, segundo o presidente da Câmara dos Deputados
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/rodrigo-maia-confirma-conversas-com-
luciano-huck/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 01:21:43
Título: Bolsonaro apaga post pedindo votos para candidatos
Descrição: Presidente publicou texto na tarde de sábado dando apoio a treze 
candidatos, início de apuração mostra fracasso de apoiados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-apaga-post-pedindo-votos-para-
candidatos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 00:24:26
Título: “É uma eleição de correção de rumo em relação ao bolsonarismo”, diz 
Avritzer ao GGN
Descrição: O cientista político participa do fechamento da cobertura das 
eleições 2020 na TV GGN. Acompanhe no programa especial deste domingo, 15 de 
novembro
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/e-uma-eleicao-de-correcao-de-rumo-em-
relacao-ao-bolsonarismo-diz-avritzer-ao-ggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-15 20:52:24
Título: Treze mil candidatos podem vencer eleição, mas não serem eleitos
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Descrição: Dentre as mais de 537 mil candidaturas aptas, 2,47% apresentam 
pendência com Justiça Eleitoral, mas não foram julgados a tempo
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/treze-mil-candidatos-podem-vencer-
eleicao-mas-nao-serem-eleitos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-15 20:30:35
Título: Veja o desempenho dos candidatos bolsonaristas
Descrição: Confira o desempenho dos candidatos bolsonaristas nas disputas pelas 
Prefeituras das capitais, para verificar o \efeito Bolsonaro\ nas eleições 2020
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/acompanhe-o-desempenho-dos-candidatos-
bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 10:04:59
Título: Maceió terá segundo turno entre Alfredo Gaspar, do MDB, e JHC, do PSB
Descrição: Após disputa apertada, capital alagoana definiu segundo turno entre 
apadrinhado de Renan Calheiros e deputado federal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maceio-tera-segundo-turno-entre-
alfredo-gaspar-do-mdb-e-jhc-do-psb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 09:43:35
Título: Dez estratégias de campanha que levaram Boulos ao segundo turno em SP
Descrição: Do convite à Erundina para ser a vice à oposição ferrenha a 
Bolsonaro, passando pela atuação nas redes: as estratégias que levaram Boulos ao
segundo turno em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dez-estrategias-de-campanha-que-
levaram-boulos-ao-segundo-turno-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 04:35:24
Título: Saiba o resultado das eleições para prefeito em todas as capitais 
brasileiras
Descrição: Somente Brasília e Macapá não tiverem eleição, confira quem liquidou 
o pleito no primeiro turno e quais candidatos disputarão o segundo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/saiba-o-resultado-das-
eleicoes-para-prefeito-em-todas-as-capitais-brasileiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 04:24:28
Título: Mato Grosso elege novo senador e Cuiabá terá segundo turno
Descrição: Carlos Fávaro garantiu cadeira no Senado que havia conquistado após a
cassação de Selma Arruda, apelidada de \Moro de Saias\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/mato-grosso-elege-novo-
senador-e-cuiaba-tera-segundo-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 04:08:21
Título: Por margem apertada, Boa Vista e Rio Branco terão segundo turno, Porto 
Velho também volta às urnas
Descrição: Nas capitais de Roraima e do Amapá, o líder das pesquisas teve mais 
de 49%, mas não chegou a 50%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/por-margem-apertada-boa-
vista-e-rio-branco-terao-segundo-turno-porto-velho-tambem-volta-as-urnas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 03:51:21
Título: João Pessoa terá disputa entre PP e MDB
Descrição: Cícero Lucena vai enfrentar Nilvan Ferreira, que conquistou a vaga 
nos décimos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/joao-pessoa-tera-disputa-entre-pp-e-
mdb/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 03:26:14
Título: Kalil garante reeleição em Belo Horizonte
Descrição: O atual prefeito fez mais de 60% dos votos e dispensou segundo turno 
na capital mineira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kalil-garante-reeleicao-em-belo-
horizonte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 03:16:42
Título: “Ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de Boulos”, diz Haddad
Descrição: Petista pediu o apoio de todos os progressistas na campanha de 
segundo turno do candidato do PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ninguem-arreda-o-pe-de-sao-paulo-ate-
a-vitoria-de-boulos-diz-haddad/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 03:10:59
Título: São Paulo derrota o bolsonarismo e terá segundo turno entre Covas e 
Boulos
Descrição: Em meio ao derretimento de Celso Russomanno, candidato de Bolsonaro, 
Boulos fez campanha histórica e, mesmo com apenas 17 segundos televisão, agregou
votos da esquerda e levou sua candidatura ao segundo turno contra o atual 
prefeito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/sao-paulo-derrota-o-
bolsonarismo-e-tera-segundo-turno-entre-covas-e-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 02:56:49
Título: Candidato do PT é o mais votado em São Gonçalo, segunda maior cidade do 
Rio
Descrição: Dimas Gadelha (PT) obteve 31% dos votos e vai ao segundo turno, Em 
Maricá, Fabiano Horta (PT) obteve 88% dos votos e se reelegeu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-pt-e-o-mais-votado-em-
sao-goncalo-segunda-maior-cidade-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 02:52:28
Título: Juiz de Fora: Margarida Salomão (PT) vai disputar segundo turno com 
Wilson Rezato (PSB)
Descrição: PT também vai disputar segundo turno na cidade de Contagem (MG)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/juiz-de-fora-margarida-salomao-pt-vai-
disputar-segundo-turno-com-wilson-rezato-psb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 02:51:30
Título: Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso disputam segundo turno em Goiânia
Descrição: O candidato do MDB ficou com 36% dos votos, enquanto seu adversário, 
do PSD, acumulou 24,6%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maguito-vilela-e-vanderlan-cardoso-
disputam-segundo-turno-em-goiania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 02:50:33
Título: Boulos: “No primeiro turno vencemos Bolsonaro. No segundo turno, vamos 
vencer João Doria”
Descrição: No segundo turno com Covas (PSDB), Boulos (PSOL) rechaçou as 
declarações do adversário de que ele seria radical: \Radicalismo é, na cidade 
mais rica do país, ter gente que revire lixo para comer\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/boulos-no-primeiro-turno-vencemos-
bolsonaro-no-segundo-turno-vamos-vencer-joao-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 02:38:26
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Título: Jilmar Tatto liga para Boulos: “Pode contar comigo e com a nossa valente
militância”
Descrição: Candidato derrotado do PT à prefeitura de São Paulo, Tatto se referiu
a Boulos como \irmão mais novo\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jilmar-tatto-liga-para-boulos-pode-
contar-comigo-e-com-a-nossa-valente-militancia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 02:25:12
Título: Primo de Mandetta, Marquinhos Trad é reeleito prefeito de Campo Grande
Descrição: Trad teve 218.418 mil votos, o que corresponde a 52,58% dos votos 
válidos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/primo-de-mandetta-marquinhos-trad-e-
reeleito-prefeito-de-campo-grande/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:48:13
Título: Edvaldo, do PDT, disputa segundo turno em Aracaju contra Delegada 
Danielle
Descrição: Atual prefeito da capital de Sergipe somou 44,5% dos votos, enquanto 
sua adversária do Cidadania está com 21,3%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/edvaldo-do-pdt-disputa-segundo-turno-
em-aracaju-contra-delegada-danielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:44:52
Título: Bruno Reis (DEM) é eleito no primeiro turno em Salvador
Descrição: Candidata do PT, Major Denice, ficou na segunda posição com 18,84% 
dos votos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bruno-reis-dem-se-elege-no-primeiro-
turno-em-salvador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:44:40
Título: Amazonino Mendes e Davi Almeida disputarão o segundo turno em Manaus
Descrição: Amazonino Mendes foi governador do Amazonas por quatro mandatos e 
prefeito de Manaus. Davi Almeida chegou a ocupar o governo interino em 2017
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/amazonino-mendes-e-davi-almeida-
disputarao-o-segundo-turno-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:38:24
Título: Vanazzi (PT) é reeleito prefeito de São Leopoldo (RS)
Descrição: O petista teve mais de 46% dos votos válidos, cidade não tem segundo 
turno
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vanazzi-pt-e-reeleito-prefeito-de-sao-
leopoldo-rs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:19:10
Título: Wal do Açaí, do esquema Bolsonaro, pode não ser eleita vereadora
Descrição: A candidata concorreu como Wal Bolsonaro e tem menos de 40 votos até 
o momento em Angra dos Reis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/wal-do-acai-do-esquema-
bolsonaro-pode-nao-ser-eleita-vereadora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:07:14
Título: Cacique é eleito prefeito em Pesqueira (PE) e população dança nas ruas
Descrição: Cacique Marquinhos Xukuru, do Republicanos, fez campanha com apoio de
políticos progressistas como o senador Paulo Paim (PT) e de Sônia Guajajara
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cacique-e-eleito-prefeito-em-
pesqueira-pe-e-populacao-danca-nas-ruas/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 01:03:48
Título: Mulher mais votada para a Câmara dos Vereadores de Belém é negra, LGBT e
feminista
Descrição: Cidade também elegeu uma mulher negra e LGBT como sua vereadora mais 
jovem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulher-mais-votada-para-a-camara-dos-
vereadores-de-belem-e-negra-lgbt-e-feminista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 00:56:22
Título: Com mais de 88% das urnas apuradas, Álvaro Dias (PSDB) é reeleito 
prefeito de Natal (RN)
Descrição: O tucano já soma 57,13% dos votos válidos e não há mais chances do 
Senador Jean (PT), que soma pouco mais do 14% dos votos, levar a disputa para o 
segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/com-mais-de-88-das-
urnas-apuradas-alvaro-dias-psdb-e-reeleito-prefeito-de-natal-rn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 23:24:08
Título: Gean Loureiro é reeleito prefeito de Florianópolis
Descrição: Loureiro, do DEM, conseguiu garantir a reeleição sem necessidade do 
segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/gean-loureiro-e-
reeleito-prefeito-de-florianopolis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 22:51:27
Título: Parcial: Apuração em Teresina aponta segundo turno entre MDB e PSDB
Descrição: Dr. Pessoa, que perdeu eleições para Wellington Dias ao governo do 
Piauí em 2018, lidera seguido por Kleber Montezuma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/parcial-apuracao-em-
teresina-aponta-segundo-turno-entre-mdb-e-psdb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 21:59:31
Título: Fundador do PT, Clóves de Castro morre aos 72 anos em SP
Descrição: Operário e um dos dirigentes do Partido Comunista do Brasil, antes de
fundar o PT, Clóves de Castro foi preso durante a ditadura pela Operação 
Bandeirantes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fundador-do-pt-cloves-de-castro-morre-
aos-72-anos-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 21:41:40
Título: Primeira parcial em Curitiba aponta vitória do atual prefeito, Rafael 
Greca (DEM)
Descrição: Com mais de 26% das urnas apuradas, Greca aparece com quase 60% dos 
votos válidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/primeira-parcial-em-
curitiba-aponta-vitoria-do-atual-prefeito-rafael-greca-dem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 21:41:26
Título: SP se torna a campanha mais decisiva para derrotar Bolsonaro em 2022 ou 
antes, diz presidente do PSOL
Descrição: \Vamos chegar no segundo turno para ganhar essa eleição\, disse 
Juliano Medeiros à Fórum, lembrando que a boca de urna mostrou que Orlando 
Silva, Jilmar Tatto e Boulos somam 34% dos votos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/sp-se-torna-a-campanha-
mais-decisiva-para-derrotar-bolsonaro-em-2022-ou-antes-diz-presidente-do-psol/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-15 19:37:05
Título: Moro recebe R$ 750 mil para emitir três pareceres, um deles contra a 
Vale
Descrição: Nas redes, deputado petista critica e diz que Lava-jato serviu para \
encher os bolsos de dinheiro\ de Moro e Dallagnol
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/moro-recebe-r-750-mil-para-emitir-
tres-pareceres-um-deles-contra-a-vale/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 19:34:34
Título: TSE sofre tentativa de ataque hacker, mas Barroso diz que ação foi 
“neutralizada”
Descrição: Segundo o ministro, houve uma grande quantidade de acessos para 
tentar derrubar o sistema
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tse-sofre-tentativa-de-ataque-hacker-
mas-barroso-diz-que-acao-foi-neutralizada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 19:14:58
Título: Bolsonaro só respeita uso de máscara na hora de votar e faz criança 
chorar
Descrição: Presidente passeou por bairros na Zona Norte do Rio após votar e, sem
máscara, causou aglomerações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/bolsonaro-so-respeita-
uso-de-mascara-na-hora-de-votar-e-faz-crianca-chorar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 18:52:18
Título: Repórter da Globo divulga vídeo em que apoiadores de Trump espancam 
jornalista
Descrição: Raquel Krähenbühl, correspondente da TV Globo em Washington, cobria 
as manifestações pró-Trump em Washington quando flagrou a cena: \Ninguém merece 
passar por isso\
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/reporter-da-globo-divulga-
video-em-que-apoiadores-de-trump-espancam-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 18:36:41
Título: Ativista contra o racismo, Lewis Hamilton se torna maior campeão da 
história da Fórmula 1
Descrição: Apoiador do Black Lives Matter, piloto britânico igualou o número de 
títulos do alemão Michael Schumacher e o supera em número de vitórias, além de 
ter mais alguns anos de carreira para aumentar seus recordes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ativista-contra-o-racismo-lewis-
hamilton-se-torna-maior-campeao-da-historia-da-formula-1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 16:19:00
Título: Aos 85 anos, Erundina espera na fila para votar
Descrição: Candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) diz que “a 
esperança vai vencer o ódio”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aos-85-anos-erundina-espera-na-fila-
para-votar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-15 15:57:13
Título: Ao retornar, Evo Morales encontra sua casa saqueada
Descrição: Ex-presidente denunciou que grupos de extrema-direita também tentaram
incendiar a propriedade, ação que foi impedida por intervenção dos vizinhos
Url :https://revistaforum.com.br/global/ao-retornar-evo-morales-encontra-sua-
casa-saqueada/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-16 09:30:55
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Título: Entrevista: 'Partidos brasileiros não estão preparados para trabalhar 
questão racial em eleições'
Descrição: Cientistas políticos Luiz Augusto Campos e Carlos Machado falam de 
livro em que apontam partidos como principais gargalos para a eleição de 
negros.The post Entrevista: &#8216,Partidos brasileiros não estão preparados 
para trabalhar questão racial em eleições&#8217, appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/16/entrevista-partidos-raca-eleicoes-
prefeitos-vereadores/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-15 05:13:52
Título: Folha, Globo e Estadão querem te convencer de que os ex-bolsonaristas 
Moro e Huck são ‘de centro’
Descrição: Pelos próximos dois anos, a grande imprensa irá martelar que Moro-
Huck e Doria-Mandetta são as únicas opções para unir o Brasil. Não chega a ser 
um estelionato novo.The post Folha, Globo e Estadão querem te convencer de que 
os ex-bolsonaristas Moro e Huck são ‘de centro’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/15/comecou-campanha-jornaloes-pela-chapa-
centro-moro-huck/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-15 03:00:00
Título: Os indígenas nos ensinam sobre resistência e sobre esperança. Entrevista
especial com Roberto Liebgott
Descrição: Um dos organizadores do relatório “As violências contra os povos 
indígenas no Brasil”, produzido pelo http://www.ihu.unisinos.br/604659-os-
indigenas-nos-ensinam-sobre-resistencia-e-sobre-esperanca-entrevista-especial-
com-roberto-liebgott
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-16 07:24:11
Título: Mágoa de Martha com Paes pode levar PDT e PSB a neutralidade no Rio de 
Janeiro
Descrição: É grande a mágoa de Martha Rocha com os ataques recebidos de Eduardo 
Paes até agora na campanha, o que pode fazer o PDT e o PSB não apoiarem o ex-
prefeito contra o atual no segundo turno.Entretanto, não há nenhuma chance de 
apoiar Marcelo Crivella.\A avaliação é de que a campanha de Paes foi muito suja 
com a Martha. De cada 26 comerciais diários, 16 eram pra atacar a Martha\, 
analisou um aliado da deputada estadual derrotada.Leia também: ACESSE A HOME DA 
COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais:
Clique aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/magoa-de-martha-com-paes-pode-
levar-pdt-psb-neutralidade-no-rio-de-janeiro-1-24748580
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-16 06:30:14
Título: 'Donald Trump Bolsonaro' consegue apenas 107 votos e amarga 128º lugar 
em Brusque
Descrição: A adoção do nome \Donald Trump Bolsonaro\ não foi suficiente para 
eleger João Santana, candidato do PSL a vereador de Brusque, em Santa 
Catarina.João Santana, que acabou proibido pela Justiça Eleitoral de usar o 
curioso nome de urna, teve apenas 107 votos na cidade, o equivalente a 0,7%, com
100% das urnas apuradas.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/donald-trump-bolsonaro-consegue-
apenas-107-votos-amarga-128-lugar-em-brusque-24748554
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-16 03:43:46
Título: Ida de Boulos ao 2º turno em São Paulo sinaliza avanço de esquerda jovem
pelo país
Descrição: Candidato do PSOL desbancou PT e vai disputar com o atual prefeito 
paulistano, Bruno Covas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54954586
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-16 04:00:17
Título: Eleições municipais 2020: dois terços dos candidatos a prefeito apoiados
por Bolsonaro perderam
Descrição: Presidente da República e ministros apoiaram ao menos 12 candidatos a
prefeito em transmissões ao vivo na biblioteca do Palácio do Planalto. Só 4 
venceram ou chegaram ao segundo turno.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54954584
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-16 01:07:38
Título: Eleições municipais 2020: o que está por trás do avanço do DEM no 
comando de capitais do país
Descrição: Número de vitórias do DEM em capitais no primeiro turno de 2020 
representa um salto significativo em relação à eleição municipal de 2016, mas 
esse avanço se deu bem antes das urnas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54955386
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-15 12:15:00
Título: 5 pontos para entender por que a Etiópia está 'à beira de uma guerra 
civil' um ano depois que seu primeiro-ministro ganhou o Prêmio Nobel da Paz
Descrição: Confronto entre governo etíope e forças separatistas de região no 
norte do país já dura mais de uma semana.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54951328
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-15 14:20:03
Título: As florestas da China que absorvem mais poluentes do que se imaginava
Descrição: Cientistas recalcularam capacidade das árvores chinesas de extrair 
dióxido de carbono da atmosfera.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54800099
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-16 03:21:56
Título: Covas reafirma poder tucano em São Paulo e vai a segundo turno com 
Boulos, surpresa da eleição
Descrição: Prefeito e candidato do PSOL obtêm, respectivamente, 32,85% e 20,24% 
dos votos. É a primeira vez desde 1988 que o PT não fica nem em segundo lugar. 
Arthur do Val surpreende e empata com Russomano
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-16/covas-reafirma-poder-tucano-em-
sao-paulo-e-vai-a-segundo-turno-com-boulos-surpresa-da-eleicao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-16 04:51:01
Título: Tradição dos dirigentes que utilizam o futebol como escada para a 
política segue viva em 2020
Descrição: Cartolas dos clubes mais populares do Brasil se apoiam na 
visibilidade de seus cargos em busca de votos do eleitor torcedor nos principais
colégios eleitorais do país
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-11-14/tradicao-dos-dirigentes-que-
utilizam-o-futebol-como-escada-para-a-politica-segue-viva-em-2020.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-15 18:01:50
Título: Presidente interino do Peru renuncia em meio a protestos após dias no 
cargo
Descrição: Manuel Merino deixou o cargo após uma semana de manifestações nas 
ruas de Lima, que deixaram ao menos dois mortos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-15/presidente-do-peru-
manuel-merino-anuncia-sua-renuncia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2020-11-15 14:56:15
Título: Repressão policial contra protestos deixa ao menos dois mortos e dezenas
de feridos no Peru
Descrição: Pelo menos 13 dos 18 ministros renunciaram após a morte de dois 
manifestantes no sexto dia de mobilizações contra o presidente interino Manuel 
Merino, no cargo desde terça-feira
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-15/repressao-policial-
contra-protestos-deixa-ao-menos-dois-mortos-e-dezenas-de-feridos-no-peru.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: 'Candidatos apoiados pela Presidência fracassaram', diz Moro
Descrição: O ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou na noite de domingo (15)
que os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido)  
fracassaram  e que o PSOL se tornou o partido mais relevante da esquerda.Leia 
mais (11/16/2020 - 02h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://aovivo.folha.uol.
com.br/poder/2020/10/08/5937-acompanhe-as-noticias-sobre-as-eleicoes-municipais-
em-todo-o-pais.shtml#post405285
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Em eleição extra, senador interino conquista cadeira para o Senado em MT
Descrição: Na eleição suplementar para o Senado em Mato Grosso, o atual senador 
interino Carlos Fávaro (PSD) venceu a disputa com 25,97% dos votos válidos. O 
senador permanecerá no cargo até 2026. A votação ocorre no mesmo dia em que os 
eleitores escolhem prefeito e vereadores em suas cidades. Em Cuiabá, a disputa 
envolve o atual prefeito tornado réu, Emanuel Pinheiro (MDB).Leia mais 
(11/16/2020 - 02h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/em-eleicao-extra-senador-interino-conquista-cadeira-para-o-
senado-em-mt.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Em São Paulo, abstenção cresce e chega a 29% no primeiro turno
Descrição: Com 99,92% das urnas apuradas, a capital paulista registra um índice 
de abstenções de 29,3%, número superior ao do primeiro turno em 2016 (21,8%), 
vencido por João Doria (PSDB). Em 2012, São Paulo teve 18,5% de abstenções.Leia 
mais (11/16/2020 - 01h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/em-sao-paulo-abstencao-cresce-e-chega-a-29-no-primeiro-
turno.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Eleição mostra tendência de leve deslocamento à esquerda em capitais
Descrição: Se as últimas eleições foram marcadas por um movimento à direita do 
eleitorado, a deste ano tendem a um leve deslocamento à esquerda.Leia mais 
(11/16/2020 - 01h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/eleicao-mostra-tendencia-de-deslocamento-a-esquerda-em-
capitais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Guarulhos terá segundo turno entre ex e atual prefeito
Descrição: Segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, atrás apenas da 
capital, Guarulhos terá segundo turno entre o atual prefeito e candidato à 
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reeleição Gustavo Henric Costa (PSD), o Guti, e o ex-prefeito Elói Pietá 
(PT).Leia mais (11/16/2020 - 01h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/guarulhos-tera-segundo-turno-entre-ex-e-atual-prefeito.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Prefeitos da Grande SP conseguem reeleição no primeiro turno
Descrição: Dos 22 prefeitos da Grande São Paulo que buscavam a reeleição em 
2020, 13 tiveram sucesso nas urnas neste domingo (15) e garantiram vitória no 
primeiro turno.Leia mais (11/16/2020 - 01h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/prefeitos-da-grande-sp-consegue-reeleicao-no-primeiro-
turno.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-15 00:00:00
Título: Derrota no Rio pode 'criar cultura de unidade' na esquerda, diz Freixo
Descrição: Renato S. Cerqueira/Futura Press/FolhapressO deputado federal Marcelo
Freixo (PSOL-RJ)Leia mais (11/15/2020 - 23h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://aovivo.folha.uol.
com.br/poder/2020/10/08/5937-acompanhe-as-noticias-sobre-as-eleicoes-municipais-
em-todo-o-pais.shtml#post405276
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-15 00:00:00
Título: Marqueteiro de Russomanno diz que candidato afundou por ser leal a 
Bolsonaro
Descrição: Elsinho Mouco, marqueteiro da campanha de Celso Russomanno 
(Republicanos), reconheceu que o candidato não tem mais chances de passar ao 
segundo turno na noite deste domingo (15), com quase 40% das urnas apuradas em 
São Paulo.Leia mais (11/15/2020 - 22h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/marqueteiro-de-russomanno-diz-que-candidato-afundou-
por-ser-leal-a-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-15 00:00:00
Título: Bolsonaro só fez o candidato dele afundar, diz Bruno Covas
Descrição: O prefeito Bruno Covas (PSDB), que irá para o segundo turno de acordo
com pesquisa de boca de urna do Ibope, diz que não foi um bom negócio o 
presidente Jair Bolsonaro se meter na eleição da capital paulista.Leia mais 
(11/15/2020 - 19h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/bolsonaro-so-fez-o-candidato-dele-afundar-diz-bruno-
covas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-11-15 00:00:00
Título: Prevendo o futuro da internet
Descrição: Na semana passada, esteve em evento no Brasil um professor da 
Universidade Harvard que tem por hábito acertar suas previsões sobre o futuro da
rede. Jonathan Zittrain falou, em evento organizado pela HSM, que costuma trazer
ao país alguns dos mais interessantes pensadores da tecnologia.Leia mais 
(11/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2020/11/prevendo-o-futuro-da-internet.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 03:18:00
Título: Doze deputados federais vão disputar prefeituras no segundo turno
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707762-doze-deputados-federais-vao-
disputar-prefeituras-no-segundo-turno/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 02:35:00
Título: Seis capitais reelegem prefeitos em 1º turno marcado por pandemia e 
abstenções
Descrição: Com quase todas as urnas apuradas, a abstenção, na média do País, 
atingia 23,1%, superior aos 17,6% na última eleição municipal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707752-seis-capitais-reelegem-prefeitos-
em-1o-turno-marcado-por-pandemia-e-abstencoes/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 00:57:00
Título: TSE contabiliza 3,3 mil urnas com defeito, de um total de 400 mil
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707746-tse-contabiliza-33-mil-urnas-com-
defeito-de-um-total-de-400-mil/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 00:50:00
Título: Problema técnico em computador do TSE atrasa totalização dos votos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707744-problema-tecnico-em-computador-
do-tse-atrasa-totalizacao-dos-votos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-15 20:01:00
Título: Encerrado o primeiro turno da eleição municipal, Justiça Eleitoral apura
os votos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707713-encerrado-o-primeiro-turno-da-
eleicao-municipal-justica-eleitoral-apura-os-votos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-15 19:57:00
Título: Presidente do TSE diz que a rede do tribunal tem integridade garantida 
na eleição
Descrição: Segundo Barroso, ataque tentou sem sucesso gerar uma sobrecarga e 
derrubar os sistemas da Justiça Eleitoral
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707723-presidente-do-tse-diz-que-a-rede-
do-tribunal-tem-integridade-garantida-na-eleicao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-16 06:37:06
Título: EUA espionam Saab, outras empresas de defesa e países escandinavos, 
aponta relatório
Descrição: Ministérios e indústrias dinamarquesas de Defesa como a Terma e Saab 
foram alvos da espionagem norte-americana, segundo relatório de um denunciante.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020111616438867-eua-espionam-saab-
outras-empresas-de-defesa-e-paises-escandinavos-aponta-relatorio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-16 06:00:12
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 16 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik está de olho nas notícias mais importantes desta 
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