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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 07:40:57
Título: Com 17 candidatos no 2º turno, PT e PSOL ganham terreno nas 100 maiores 
cidades
Descrição: Também do campo progressista, PCdoB disputará segundo turno em Porto 
Alegre (RS) com Manuela D'Ávila
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/com-15-candidatos-no-2-turno-pt-
e-psol-ganham-terreno-nas-100-maiores-cidades

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 14:57:07
Título: Lula: “A extrema direita de Bolsonaro foi a grande derrotada nessas 
eleições”
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes 
sociais nesta segunda-feira (16) para analisar o resultado do primeiro turno das
eleições municipais de 2020. Para o ex-presidente, o PT e a esquerda saíram 
fortalecidos das eleições e a extrema direita do presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-a-extrema-direita-de-
bolsonaro-foi-a-grande-derrotada-nessas-eleicoes/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-17 01:42:51
Título: Investigação sugere elo entre grupo que tentou derrubar site do TSE e 
bolsonaristas
Descrição: Ataque teria como objetivo \inocular na população o vírus da dúvida” 
sobre as eleições. Na darkweb, tentativa semelhante de ofensiva hacker custa 
apenas 1.000 dólares e é paga com bitcoins
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-17/investigacao-sugere-elo-entre-
grupo-que-tentou-derrubar-site-do-tse-e-bolsonaristas.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 07:40:14
Título: Raio-x eleitoral: onde a esquerda cresceu, onde a direita liberal 
manteve hegemonia 
Descrição: Maiores cidades do país, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) terão 
segundo turno em 29 de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/raio-x-eleitoral-onde-a-
esquerda-cresceu-onde-a-direita-liberal-manteve-hegemonia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 21:31:06
Título: Deu ruim para a Lava Jato: Lewandowski libera acesso de Lula a acordos 
da força-tarefa nos EUA
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, confirmou liminar de 
setembro e estendeu nesta segunda-feira (16) a determinação de acesso a provas 
usadas contra Lula no processo em que é acusado de receber vantagens para 
comprar um terreno que seria destinado ao Instituto Lula. A decisão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/deu-ruim-para-a-lava-jato-
lewandowski-libera-acesso-de-lula-a-acordos-da-forca-tarefa-nos-eua/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 10:00:32
Título: Nuvens pesadas nos céus da economia, por Luis Nassif
Descrição: Anunciar reformas é um método tosco de tentar manter as expectativas 
positivas, ignorando os desacertos da política econômica. Mesmo se uma ou outra 
for aprovada, não terá o menor impacto sobre a demanda agregada, as contas 
públicas.
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Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/nuvens-pesadas-nos-ceus-da-
economia-por-luis-nassif/

Fonte: Xinhua
Título: Comentário: Parceria mais forte do BRICS para maiores benefícios globais
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/17/c_139522376.htm

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 20:52:47
Título: STJD do vôlei decide que não é proibido gritar ‘Fora Bolsonaro’ e 
absolve Carol Solberg
Descrição: A liberdade de expressão caminha junto com o esporte. Foi o que 
decidiu o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) Voleibol, que,
por 5 votos a 4, nesta segunda-feira (16), absolveu a jogadora de vôlei de praia
Carol Solberg. Carol havia sido advertida 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/stjd-do-volei-decide-que-nao-e-
proibido-gritar-fora-bolsonaro-e-absolve-carol-solberg/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 20:20:48
Título: A derrota de Bolsonaro nas eleições municipais em números, confira
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro pediu votos para 59 candidatos entre 
prefeito e vereador em sua live eleitoral. Porém, 47 dos apoiados foram 
derrotados nas urnas nesse domingo, 15. De todos os 68 candidatos que se 
registraram nas urnas como Bolsonaro, segundo o TSE, somente um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/a-derrota-de-bolsonaro-nas-
eleicoes-municipais-em-numeros-confira/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 21:08:15
Título: Romeu Zema não consegue eleger nenhum prefeito do Novo em MG
Descrição: O partido emplacou apenas 4 vereadores no estado governado por ele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/romeu-zema-nao-consegue-eleger-nenhum-
prefeito-do-novo-em-mg/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-17 08:26:37
Título: Eleições municipais 2020: TSE contratou sem licitação o 
'supercomputador' que atrasou apuração no domingo
Descrição: Contrato de R$ 26,2 milhões foi firmado em março. TSE diz que covid 
atrasou a entrega do equipamento, impedindo que ele fosse preparado 
corretamente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54971298

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-16 00:32:44
Título: Culpa da PF? 'Falha' que provocou atraso na eleição foi recomendação da 
Polícia Federal, diz Barroso
Descrição: Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso
disse na madrugada desta segunda-feira (16) que a mudança que causou problemas 
na divulgação dos votos foi tomada a partir de um parecer da Polícia Federal 
(PF).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111616436887-culpa-da-pf-falha-que-
provocou-atraso-na-eleicao-foi-recomendacao-da-policia-federal-diz-barroso/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-17 01:53:00
Título: NYT: Trump queria atacar Irã, mas desistiu da ideia após pressão de 
assessores
Descrição: Na reta final de seu governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, pediu opções a seus conselheiros para realizar um ataque contra a 
principal instalação nuclear iraniana, mas acabou sendo convencido a não fazê-
lo.
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Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111716445577-nyt-trump-queria-
atacar-ira-mas-desistiu-da-ideia-apos-pressao-de-assessores/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 21:20:26
Título: Roraima elege 2 prefeitos, 1 vice-prefeito e 7 vereadores indígenas
Descrição: Cargos foram conquistados na região norte do estado, onde maioria da 
população é indígena
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/roraima-elege-2-prefeitos-1-
vice-prefeito-e-7-vereadores-indigenas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 20:37:56
Título: Números reafirmam tendência de alta da covid-19 no país após primeiro 
turno eleitoral
Descrição: Foram registrados 13.371 casos de infecção nas últimas 24h,  média 
móvel dos últimos sete dias está em 28.776
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/numeros-reafirmam-tendencia-de-
alta-da-covid-19-no-pais-apos-primeiro-turno-eleitoral
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 17:58:03
Título: Ataques hackers ao TSE têm características da extrema direita, afirma 
pesquisador
Descrição: Investigação apontou que ofensiva foi coordenada, Bolsonaro e aliados
usaram o fato para deslegitimar sistema eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/ataques-hackers-ao-tse-tem-
caracteristicas-da-extrema-direita-afirma-pesquisador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 16:27:40
Título: Apagão no Amapá: abandonada pelo poder público, população se mobiliza 
para ter ajuda
Descrição: Coletivos sociais distribuem água e fazem vaquinhas online, rodízio 
de energia é irregular em bairros pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/apagao-no-amapa-abandonada-pelo-
poder-publico-populacao-se-mobiliza-para-ter-ajuda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 16:15:32
Título: São Paulo renova Câmara Municipal com mais mulheres negras e sem 
policiais militares
Descrição: Esquerda cresce na capital paulista, que elegeu duas pessoas trans e 
impôs derrota a nomes tradicionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/sao-paulo-renova-camara-
municipal-com-mais-mulheres-negras-e-sem-policiais-militares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 15:58:57
Título: Joinville (SC) elege a primeira vereadora negra da história 
Descrição: Ana Lúcia Martins, do Partido dos Trabalhadores  foi eleita com 3126 
votos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/joinville-sc-elege-a-primeira-
vereadora-negra-da-historia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 15:20:58
Título: Vereadoras negras e trans estão entre as candidaturas mais votadas em 13
capitais 
Descrição: Candidatas foram eleitas neste domingo (15) em grandes cidades do 
país, confira quem são elas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/vereadoras-negras-e-trans-estao-
entre-as-candidaturas-mais-votadas-em-13-capitais
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 15:09:57
Título: Eleições 2020: 58 quilombolas são eleitos em diferentes estados 
brasileiros 
Descrição: Vilmar Kalunga estará à frente da prefeitura de Cavalcante (GO) e 
dezenas de quilombolas ocuparão as câmaras municipais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/eleicoes-2020-58-quilombolas-
sao-eleitos-em-diferentes-estados-brasileiros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 13:57:37
Título: No Rio, moradores denunciam fechamento de ambulatório ligado à igreja
Descrição: Ambulatório São Judas Tadeu atendia mais de 500 pessoas, encerramento
das atividades não foi explicado à população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/no-rio-moradores-denunciam-
fechamento-de-ambulatorio-ligado-a-igreja
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 13:34:31
Título: Resultados das eleições 2020: 57 cidades terão 2º turno
Descrição: A corrida pela Prefeitura segue em grande parte das capitais e demais
municípios brasileiros, 2º turno acontece dia 29
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/resultados-das-eleicoes-2020-57-
cidades-terao-2-turno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 12:42:37
Título: Líderes do PT manifestam apoio a Boulos (PSOL) logo após resultado do 1º
turno em SP
Descrição: Fernando Haddad, Jilmar Tatto, Lula e Eduardo Suplicy já se 
posicionaram, 2º turno ocorrerá em 29 de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/lideres-do-pt-manifestam-apoio-
a-boulos-psol-logo-apos-resultado-do-1-em-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 10:53:03
Título: Abstenções em eleições municipais atingem maior índice dos últimos 20 
anos
Descrição: Em meio à pandemia, país registrou 23,14% de eleitores aptos a votar 
que não compareceram às urnas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/abstencoes-em-eleicoes-
municipais-atingem-maior-indice-dos-ultimos-20-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 10:05:47
Título: Mulher, preta, amazônica: Vivi Reis é a 5ª vereadora mais votada de 
Belém, no Pará
Descrição: Candidata pelo Psol teve mais de 9 mil votos, outras três mulheres 
pretas foram eleitas por PT e Psol
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/mulher-preta-amazonica-vivi-
reis-e-a-5-vereadora-mais-votada-de-belem-no-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-16 08:46:14
Título: Resultados Eleições 2020: veja prefeitos de capitais eleitos no primeiro
turno
Descrição: Em sete capitais não haverá 2º turno, Macapá teve eleição suspensa 
por crise energética
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/16/resultados-eleicoes-2020-veja-
prefeitos-de-capitais-eleitos-no-primeiro-turno
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 00:50:42
Título: OMS declara 2021 ‘Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde’
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Descrição: A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 2021 o &#8216,Ano 
Internacional dos Trabalhadores da Saúde&#8217,. A decisão foi da 73ª Assembleia
Mundial da Saúde realizada virtualmente em Genebra. O Diretor Geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que, de acordo com esta decisão, todos os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/oms-declara-2021-ano-internacional-
dos-trabalhadores-da-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 22:51:24
Título: Trans e travestis ampliam representação nas câmaras municipais em todo o
país
Descrição: O segmento da população de transexuais e travestis ampliou a 
representação nas Câmaras Municipais em todo país, com eleição de 25 vereadoras 
no total de 294 candidatas lançadas. Informa a Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (ANTRA). O resultado eleitoral reflete o aumento do protagonismo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/trans-e-travestis-ampliam-
representacao-nas-camaras-municipais-em-todo-o-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 21:15:08
Título: Apoiada por Bolsonaro, Wal do Açaí fracassa nas urnas com minguados 266 
votos
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não conseguiu eleger a sua ex-funcionária
fantasma Wal do Açaí, que adotou o sobrenome Bolsonaro durante a campanha para a
Câmara Municipal de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. 
Wal Bolsonaro ficou conhecida nacionalmente quando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apoiada-por-bolsonaro-wal-do-acai-
fracassa-nas-urnas-com-minguados-266-votos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 20:41:55
Título: Fernanda Melchionna anuncia apoio a Manuela D’Ávila em Porto Alegre
Descrição: A deputada federal e candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Fernanda
Melchionna (PSOL), anunciou na tarde desta segunda-feira (16) apoio a Manuela 
D’Ávila (PCdoB) no segundo turno das eleições. O anúncio foi feito durante uma 
coletiva de imprensa no comitê de campanha do PSOL, com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fernanda-melchionna-anuncia-apoio-
a-manuela-davila-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 16:54:02
Título: Falha do TSE vitamina discurso bolsonarista contra a urna eletrônica
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) errou, falhou, na organização das
eleições 2020. E não se resume apenas ao apagão na apuração deste domingo (15). 
O primeiro grande erro do TSE, na opinião do Blog do Esmael, foi o tribunal se 
associar à velha mídia golpista 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/falha-do-tse-vitamina-discurso-
bolsonarista-contra-a-urna-eletronica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-16 12:29:03
Título: Tatto declara apoio a Boulos em SP
Descrição: O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, declarou 
na noite de ontem (15) apoio a Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das 
eleições. Acabei de ligar para Guilherme Boulos, a quem tenho como um irmão mais
novo. Desejei sorte e disse 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/tatto-declara-apoio-a-boulos-em-sp/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 10:23:19
Título: Boulos e Erundina podem vencer, por Aldo Fornazieri
Descrição: Para que Boulos e Erundina busquem a vitória será preciso, em 
primeiro lutar, definir um mote de campanha e qualifica-lo. Penso que o melhor 
mote é a ideia da mudança e não da esperança.
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Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/boulos-e-erundina-podem-vencer-por-
aldo-fornazieri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 09:00:37
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus A vacina contra o coronavírus da Moderna é 94,5% eficaz, 
segundo dados da empresa US Moderna Vaccine Pfiz Joe Biden obtém marcas iniciais
modestamente positivas sobre o Coronavirus Mais de 400 Política  Notícias  A 
Covid-19 está enviando negros, latinos e nativos americanos para o hospital a 
uma taxa cerca de 4 vezes maior que [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-191/
 
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 23:04:16
Título: Movimento Popular Socialista, do PSB, fecha apoio a Boulos e Erundina
Descrição: O Movimento Popular Socialista e o Partido Socialista Brasileiro 
estão recomendando, às suas bases, empenho igual tiveram na campanha de França e
declaram excelente relação com Boulos.
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/movimento-popular-socialista-do-psb-
fecha-apoio-a-boulos-e-erundina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 20:55:01
Título: A força dos consórcios públicos na Saúde
Descrição: A pesquisadora Luciana Dias de Lima, da Ensp/Fiocruz faz uma ampla 
análise da importância dos consórcios públicos na área da Saúde, como 
instrumentos de cooperação e apoio à gestão descentralizada.
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/a-forca-dos-consorcios-publicos-na-saude/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 19:35:56
Título: Na Era Biden, Brasil pode virar marginal climático, por Solange Reis
Descrição: Na nova fase da política externa para meio ambiente e clima, Biden 
promete não só fazer o dever de casa, como apontar o dedo para os países que 
negligenciarem o combate à mudança climática.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/na-era-biden-brasil-pode-virar-
marginal-climatico-por-solange-reis-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 19:04:32
Título: Da indiferença ao apoio reverso: fios de esperança surgem nas urnas, por
Carlos Marciano
Descrição: O que vemos no Brasil é um líder ruvinhoso que além de comemorar a 
pausa no teste da vacina por uma picuinha contra seu adversário político, ainda 
humilha o povo que governa chamando-os de “maricas”
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/da-indiferenca-ao-apoio-reverso-
fios-de-esperanca-surgem-nas-urnas-por-carlos-marciano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 19:00:01
Título: Vereadoras negras e trans estão entre as candidaturas mais votadas em 13
capitais
Descrição: Candidatas foram eleitas neste domingo (15) em grandes cidades do 
país, confira quem são elas
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/vereadoras-negras-e-trans-estao-
entre-as-candidaturas-mais-votadas-em-13-capitais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-16 17:03:01
Título: Giro GGN Queimadas: Primeiro turno se vai, incêndios continuam
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Descrição: Por regiões, na comparação de 2020 com 2019, observa-se um aumento de
32% no número de focos no Centro-Oeste. A única região a ter um recuo, mesmo que
ligeiro, foi Nordeste, com menos 6%.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-primeiro-turno-
se-vai-incendios-continuam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 09:43:11
Título: Obama chama Lula de “ex-líder sindical grisalho e cativante” em livro 
que cita visita ao Brasil
Descrição: Ex-presidente dos EUA elogia feitos do governo petista, como \uma 
série de reformas\ que ampliaram a classe média, \assegurando moradia e educação
para milhões de cidadãos mais pobres\
Url :https://revistaforum.com.br/global/obama-chama-lula-de-ex-lider-sindical-
grisalho-e-cativante-em-livro-que-cita-visita-ao-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 03:19:51
Título: Resultado da eleição indica que a esquerda subestima a força das 
questões identitárias
Descrição: Tem gente que fala que as questões de gênero e raça \tiram votos\, o 
aumento do número de trans, negros e mulheres vereadorxs aponta o contrário
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/resultado-da-eleicao-
indica-que-a-esquerda-subestima-a-forca-das-questoes-identitarias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 01:29:02
Título: Orlando Silva e seu partido, o PCdoB, declaram apoio a Boulos em São 
Paulo
Descrição: Orlando foi candidato à prefeitura de São Paulo no primeiro turno e 
seu partido, o PCdoB, se junta ao PT no apoio a Boulos, PDT deve definir se 
apoia ou não candidato do PSOL ainda esta semana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/orlando-silva-e-seu-
partido-o-pcdob-declaram-apoio-a-boulos-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 00:58:10
Título: “Você não conhece essas pessoas. Eu conheço por nome”, diz Boulos a 
Covas sobre déficit habitacional
Descrição: Em debate na CNN, Covas defendeu parcerias com a iniciativa privada 
para construção de moradia e candidato do PSOL rebateu: \Você e o Doria têm uma 
tara por essa ideia de que o mercado resolve tudo porque não conhecem a 
realidade das pessoas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/voce-nao-conhece-essas-
pessoas-eu-conheco-por-nome-diz-boulos-a-covas-sobre-deficit-habitacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 00:57:15
Título: Irã inicia provas da sua vacina contra o coronavírus em humanos
Descrição: Autoridades sanitárias da república islâmica anunciaram previsão de 
iniciar campanha de vacinação no país com o imunizante nacional em meados de 
2021
Url :https://revistaforum.com.br/global/ira-inicia-provas-da-sua-vacina-contra-
o-coronavirus-em-humanos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 00:28:31
Título: Gleisi Hoffmann destaca que PT é o partido com mais candidatos no 2º 
turno
Descrição: Presidenta do partido ainda pontua que legenda teve votação 20% 
superior a 2016 nos 96 municípios com mais eleitores no país, “grande derrotada 
é a extrema-direita”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gleisi-hoffmann-destaca-que-pt-e-o-
partido-com-mais-candidatos-no-2o-turno/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 00:25:14
Título: Quem entrevista quem? Um Papo com Tatá Werneck, por Filippo Pitanga
Descrição: Parece que a mesa virou, não é mesmo? O dia em que a crítica de 
cinema foi colocada na berlinda.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/quem-entrevista-quem-um-papo-com-tata-
werneck-por-pilippo-pitanga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 00:02:14
Título: Nasce novo “maior bloco econômico do mundo”, liderado pela China e com 
EUA de fora
Descrição: RCEP está integrado por 15 países da região Ásia-Pacífico, como 
Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Vietnã, abrange 30% da economia
mundial e 30% da população do planeta, e pretende crescer ainda mais 
incorporando a Índia
Url :https://revistaforum.com.br/global/nasce-novo-maior-bloco-economico-do-
mundo-liderado-pela-china-e-com-eua-de-fora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 23:50:39
Título: Em debate na CNN, Covas foge de perguntas de Boulos e tenta se descolar 
de Doria
Descrição: \Entendo que a questão do Doria seja tão incômoda que você busque 
outros temas. É incômoda porque o Brasil e São Paulo mudaram de 2018 para cá\, 
disse Boulos, citando a campanha \Bolsodoria\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/em-debate-na-cnn-covas-
foge-de-perguntas-de-boulos-e-tenta-se-descolar-de-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 23:47:17
Título: Parem o Barroso! Voto no celular é mais um risco na vida dos mais 
pobres, por Cleber Lourenço
Descrição: Ele quer a volta do voto de cabresto? O ministro Barroso deve viver 
na Noruega brasileira, em sua imaginação.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/parem-o-barroso-voto-no-celular-e-mais-um-
risco-na-vida-dos-mais-pobres-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 23:36:06
Título: PSOL e Rede são primeiros a declarar apoio a Manuela em Porto Alegre
Descrição: Candidata do PCdoB espera resposta do PV até quarta-feira, PDT ainda 
não definiu se vai endossar campanha no segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/psol-e-rede-sao-primeiros-a-declarar-
apoio-a-manuela-em-porto-alegre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 23:01:00
Título: Eleito pelo congresso, ex-esquerdista Francisco Sagasti é o novo 
presidente do Peru
Descrição: Ele ocupará o cargo interinamente até as eleições de 2021. Em seu 
passado controverso, já foi parte do Governo Revolucionário da Força Armada (de 
centro-esquerda), executivo do Banco Mundial, e hoje é defensor de dogmas 
neoliberais
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleito-pelo-congresso-ex-esquerdista-
francisco-sagasti-e-o-novo-presidente-do-peru/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 22:27:57
Título: Mulheres avançam nas Câmaras Municipais da maioria das capitais
Descrição: Seis capitais terão mulheres no segundo turno, apenas Palmas elegeu 
uma gestora feminina
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulheres-avancam-nas-camaras-
municipais-da-maioria-das-capitais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 21:46:02
Título: Quem ouvirá (e entenderá) o recado das urnas?
Descrição: Leia na coluna de Rodrigo Perez:  Um país colapsado, com índices de 
miséria, desemprego e violência galopantes. As pessoas começam a se convencer 
que guerra ideológica não coloca comida no prato e cada vez mais desejam 
respostas concretas para problemas concretos.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/quem-ouvira-e-entendera-o-recado-das-
urnas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 21:43:50
Título: Tatto coordenará apoio da militância petista a Guilherme Boulos em São 
Paulo
Descrição: Candidato derrotado do PT à prefeitura de São Paulo almoçou com Lula 
e Gleisi Hoffmann e acertou com os dirigentes apoio ao candidato do PSOL, \Vamos
entrar com tudo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/tatto-coordenara-apoio-
da-militancia-petista-a-guilherme-boulos-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 18:55:23
Título: Freixo defende voto em Paes para derrotar Crivella no Rio
Descrição: \Isso não significa apoio ao que representa o Eduardo\, afirmou o 
deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-defende-voto-em-paes-para-
derrotar-crivella-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 18:48:32
Título: Corintianos “celebram” derrota de Marcelinho Carioca nas urnas
Descrição: Ex-jogador, que já passou por PT e PSB, apareceu ao lado de Bolsonaro
e teve apenas 7,5 mil votos para vereador, tema esteve entre os mais comentados 
do Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/corintianos-celebram-derrota-de-
marcelinho-carioca-nas-urnas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 18:00:33
Título: No Twitter, Casagrande indaga sobre Cracolândia a Boulos, que detalha 
proposta
Descrição: \Sou dependente químico em recuperação e para isso fiquei internado 1
ano, sei que os tratamentos eficazes são caros e nem todos têm essa condição\, 
escreveu o ex-jogador do Corinthians na pergunta a Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/no-twitter-casagrande-
indaga-sobre-cracolandia-a-boulos-que-detalha-proposta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 16:45:02
Título: Vídeo: Felipe Neto mostra Bolsonaro dizendo que “não está passando bem”
Descrição: Em publicação nas redes, influenciador diz que presidente está 
“enshock” com resultado de eleições, titular do Planalto havia celebrado 
“derrota da esquerda”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-felipe-neto-mostra-bolsonaro-
dizendo-que-nao-esta-passando-bem/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 14:52:17
Título: Saiba o resultado do primeiro turno das eleições nas 94 cidades que têm 
2º turno no Brasil
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Descrição: Conheça os candidatos a prefeito que liquidaram o pleito no 1º turno 
e aqueles que disputarão a segunda etapa nas cidades brasileiras com mais de 200
mil eleitores, com a exceção do Amapá, que teve eleição adiada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/saiba-o-resultado-do-
primeiro-turno-das-eleicoes-nas-94-cidades-que-tem-2o-turno-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 14:37:23
Título: Foi-se o original…, por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: A ascensão do trumpismo foi o resultado da crise do neoliberalismo, 
isto é, o resultado de décadas de concentração da renda e da riqueza, de 
instabilidade financeira, de desprezo e descaso da elite globalizada pelo 
cidadão médio.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/foi-se-o-original-por-paulo-nogueira-
batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 14:26:26
Título: ELEIÇÕES 2020 mostram BOLSONARO fraco e CENTRÃO forte, esquerda pode 
crescer no 2º turno
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as eleições municipais. 
Comentários Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/eleicoes-2020-mostram-bolsonaro-fraco-e-
centrao-forte-esquerda-pode-crescer-no-2o-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 14:14:47
Título: Governo Bolsonaro censura programa Sem Censura, da TV Brasil
Descrição: Frente Nacional em Defesa da EBC diz que intervenções têm como 
objetivo tornar o programa \chapa branca\, sem espaço para críticas ao governo, 
temas polêmicos ou destaque para a diversidade
Url :https://revistaforum.com.br/midia/governo-bolsonaro-censura-programa-sem-
censura-da-tv-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 13:54:25
Título: Flávio Dino aponta negacionismo eleitoral: “Bolsonarismo mal nasceu e já
está decadente”
Descrição: “Depois do negacionismo climático e do sanitário, temos agora o 
negacionismo eleitoral”, disse o governador
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flavio-dino-aponta-negacionismo-
eleitoral-bolsonarismo-mal-nasceu-e-ja-esta-decadente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-16 12:40:41
Título: Ataque hacker foi “operação coordenada” para desacreditar TSE
Descrição: Perfis bolsonaristas passaram o dia da eleição divulgando mensagens 
apontando para supostas fraudes eleitorais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ataque-hacker-foi-operacao-coordenada-
para-desacreditar-tse/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-16 09:30:55
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: IHU Notícias
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Data: 2020-11-17 03:00:00
Título: Eleições 2020: em meio à pandemia, crescimento do PSol, derrota de 
Bolsonaro, vitória do Centrão e avanço de indígenas, negros, LGBTQ+. Confira 
algumas análises
Descrição: As eleições para as prefeituras municipais e Câmara de Vereadores 
deste ano revelaram as contradições dos tempos que temos vivido. Para uns, 
sinais de esperança e de que novos caminhos precisam ser pavimentados. Para 
outros, sinai [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604699-eleicoes-2020-em-meio-a-pandemia-
crescimento-do-psol-derrota-de-bolsonaro-vitoria-do-centrao-e-avanco-de-
indigenas-negros-lgbtq-confira-algumas-analises
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-16 14:14:15
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-17 00:00:00
Título: O ataque de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral, ouça podcast
Descrição: O sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi alvo no domingo 
(15) de ataques hackers que, segundo investigação da SaferNet, foram uma \
operação coordenada\ para \desacreditar a Justiça Eleitoral\. O tribunal foi 
alvo de negação de serviço (DDoS) contra os seus servidores e de vazamento de 
dados de funcionários.Leia mais (11/17/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/11/o-ataque-de-hackers-ao-tribunal-superior-eleitoral-ouca-
podcast.shtml
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Grupo apoiado por Luciano Huck, RenovaBR elege 10 prefeitos e 136 
vereadores
Descrição: O RenovaBR, grupo apoiado por Luciano Huck que tem o objetivo de 
promover renovação na política, teve 147 candidatos eleitos para cargos em 
Legislativos e Executivos municipais.Leia mais (11/16/2020 - 14h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/grupo-apoiado-por-luciano-huck-renovabr-elege-10-
prefeitos-e-136-vereadores.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Bolsonaro vê aliados naufragarem, filho com menos votos e Wal do Açaí 
não eleita
Descrição: Colocado em teste nas eleições deste domingo (15), o capital político
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sofreu um abalo com o resultado das 
urnas. Além de nenhum de seus apoiados ou aqueles que buscaram se associar a ele
ter conseguido vencer em cidades importantes, o presidente assistiu a alguns 
reveses simbólicos.Leia mais (11/16/2020 - 00h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/bolsonaro-ve-aliados-naufragarem-filho-com-menos-votos-e-wal-
do-acai-nao-eleita.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
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Título: Grupo hacker que atacou o TSE é conhecido por iniciativas semelhantes
Descrição: Os ataques cibernéticos sofridos pelo TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) neste domingo (15) são de um tipo que ocorre frequentemente na 
internet e foram realizados por um grupo hacker já carimbado.Leia mais 
(11/16/2020 - 17h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/poder/2020/11/grupo-hacker-que-atacou-o-tse-e-conhecido-por-iniciativas-
semelhantes.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 00:56:00
Título: Comissão debate nesta terça o acompanhamento de ensaios clínicos da 
vacina Coronavac
Descrição: Foram convidados os diretores da Anvisa e do Butantan e 
representantes do Ministério da Saúde
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706814-comissao-debate-nesta-terca-o-
acompanhamento-de-ensaios-clinicos-da-vacina-coronavac/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 22:36:00
Título: MP prorroga vigência de 122 contratos de pessoal em órgãos do Poder 
Executivo
Descrição: Medida abrange servidores temporários da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar e do Ministério da Educação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708102-mp-prorroga-vigencia-de-122-
contratos-de-pessoal-em-orgaos-do-poder-executivo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 22:15:00
Título: Projeto obriga plano de saúde a cobrir tratamento especial para paciente
com autismo
Descrição: Atendimento envolveria serviços de fonoaudiologia, psicologia, 
terapia ocupacional, psicopedagogia e análise do comportamento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707447-projeto-obriga-plano-de-saude-a-
cobrir-tratamento-especial-para-paciente-com-autismo/
 

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 20:04:00
Título: Câmara tem sessão de votações na quarta-feira
Descrição: Estão na pauta o projeto de incentivo à navegação de cabotagem e a 
medida provisória que prorroga contratos de pessoal do Incra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708025-camara-tem-sessao-de-votacoes-na-
quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 18:35:00
Título: Projeto torna inelegíveis usuários de drogas ilícitas
Descrição: Texto exige exame toxicológico para registro de candidatura
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707173-projeto-torna-inelegiveis-
usuarios-de-drogas-ilicitas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-16 18:02:00
Título: Projeto autoriza microempreendedor individual a contratar até dois 
empregados
Descrição: Autor alega que crise provocada por pandemia exige alteração na 
legislação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707923-projeto-autoriza-
microempreendedor-individual-a-contratar-ate-dois-empregados%e2%80%a8/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-16 17:02:35
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Título: FBI: crimes de ódio nos EUA batem recorde e maior parte dos infratores 
são brancos
Descrição: Um relatório anual do FBI divulgado nesta segunda-feira (16) 
registrou um recorde no número de crimes de ódio nos Estados Unidos. Os dados 
são referentes ao ano de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111616444456-fbi-crimes-de-odio-
nos-eua-batem-recorde-e-maior-parte-dos-infratores-sao-brancos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-16 16:51:42
Título: TSE: voltar ao sistema descentralizado de apuração no 2º turno custaria 
R$ 100 milhões
Descrição: Técnicos do TSE avaliam que voltar para o modelo antigo de apuração 
dos votos no segundo turno das eleições, no dia 29 de novembro, custaria R$ 100 
milhões. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111616444164-tse-voltar-ao-sistema-
descentralizado-de-apuracao-no-2-turno-custaria-r-100-milhoes/
 
Fonte: Xinhua
Título: Sichuan, na China, tira todos os distritos da pobreza
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/17/c_139522348.htm

Fonte: Xinhua
Título: Lista das 30 maiores empresas culturais da China é divulgada
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/17/c_139521894.htm
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