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Fonte: OperaMundi
Data: 2020-11-17
Título: Moro faz parecer jurídico a empresário israelense que já foi preso por 
suborno
Descrição: Cotado pela Forbes como detentor de uma fortuna bilionária, Steinmetz
é presidente Beny Steinmetz Group Resources (BSGR), empresa que atua 
principalmente no setor de extração e comércio de diamantes.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/67522/moro-faz-parecer-
juridico-a-empresario-israelense-que-ja-foi-preso-por-suborno?s=08

Fonte: Apublica
Data: 2020-11-16
Título: Página do Exército e sites governamentais ajudam desempenho de portais 
bolsonaristas no Google
Descição: Site do Exército brasileiro é o institucional que mais faz backlinks 
para portais bolsonaristas; foram mais de 700 links
Url : https://apublica.org/2020/11/pagina-do-exercito-e-sites-governamentais-
ajudam-desempenho-de-portais-bolsonaristas-no-google/?bdf=w

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 22:41:14
Título: Amapá sofre novo apagão total, ministério diz que vai investigar causas
Descrição: Corte foi registrado por volta das 21h desta terça (17), empresa 
afirma não haver problema com transformador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/amapa-sofre-novo-apagao-total-
ministerio-diz-que-vai-investigar-causas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 07:45:29
Título: Entrevista: o que está em risco se importarmos trigo transgênico da 
Argentina?
Descrição: Para o engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, mutação genética dá 
mais lucro à indústria, mas põe a população em risco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/entrevista-o-que-esta-em-risco-
se-importarmos-trigo-transgenico-da-argentina

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 00:14:29
Título: Boulos comemora primeiras pesquisas: ‘iniciamos o segundo turno 
crescendo’
Descrição: O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, 
comemorou as primeiras pesquisas divulgadas neste segundo turno. Boulos avalia 
que arrancou bem e que já começou a crescer em relação a pesquisas anteriores e 
o resultado do primeiro turno. Na eleição de domingo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/boulos-comemora-primeiras-
pesquisas-iniciamos-o-segundo-turno-crescendo/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-17 19:27:43
Título: O exército de obreiros da Universal na guerra santa por votos
Descrição: Boca de urna, campanha nos cultos e mobilização de voluntários seriam
algumas das estratégias da igreja de Edir Macedo para emplacar candidatos nestas
eleições
Url :https://apublica.org/2020/11/o-exercito-de-obreiros-da-universal-na-guerra-
santa-por-votos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 18:27:13
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Título: Globo adia divulgação da bomba na economia para depois do segundo turno
Descrição: Isso a Globo não mostra. Por interesses políticos, óbvio, a velha 
mídia golpista deixou a divulgação da bomba na economia para depois do segundo 
turno, no dia 29 de novembro. Por velha mídia golpista entenda Globo, Folha, 
Estadão, Veja, UOL, Valor e outros veículos de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/globo-adia-divulgacao-da-bomba-na-
economia-para-depois-do-segundo-turno/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 22:06:10
Título: Apesar do discurso no Brics, foi Bolsonaro quem flexibilizou regras para
exportação de madeira
Descrição: O discurso do presidente foi transmitido durante a cúpula do Brics, 
em formato virtual. Ou seja, a prática do governo não condiz com o discurso do 
presidente.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/apesar-do-discurso-no-brics-foi-
bolsonaro-quem-flexibilizou-regras-para-exportacao-de-madeira/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-18 06:30:19
Título: Um terço das diárias pagas pelo ICMBio no governo Bolsonaro foram para 
militares
Descrição: Mais um dado que mostra como os fardados têm aumentado seu papel na 
burocracia federal: militares receberam um terço de todas as diárias pagas pelo 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) no governo Bolsonaro.O ICMBio 
desembolsou R$ 8,1 milhões em diárias em 2019 e 2020, até o fim de outubro. 
Leia: Ministros militares sugeriram a Bolsonaro substituição de Ricardo Salles 
R$ 2,5 milhões foram para militares, e R$ 5,6 milhões, a civis. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-terco-das-diarias-pagas-pelo-
icmbio-no-governo-bolsonaro-foram-para-militares-24752380

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 21:42:34
Título: Entidades denunciam tentativa de controle de ONGs na Amazônia pelo 
governo Bolsonaro
Descrição: Conselho presidido por Mourão pretende regular ações das entidades 
que protegem indígenas e florestas do desmatamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/entidades-denunciam-tentativa-
de-controle-de-ongs-na-amazonia-pelo-governo-bolsonaro
 
Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-17 23:07:43
Título: Biden quer voltar para o acordo nuclear com o Irã, mas não será fácil
Descrição: Presidente Trump está aplicando mais sanções ao Irã que seriam 
difíceis de reverter. Teerã, que enfrenta eleições em junho, tem suas próprias 
demandas.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/iran-biden-trump-
nuclear-sanctions.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 20:16:50
Título: Covid: ricos puxam alta de contágios em SP e propagação está fora de 
controle no país
Descrição: Ritmo de contágio cresceu novamente e houve aumento de contaminações 
em quase todos os estados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/covid-ricos-puxam-alta-de-
contagios-em-sp-e-propagacao-esta-fora-de-controle-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 19:04:04
Título: Campanha de tributação de super-ricos debate o financiamento da saúde 
pública
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Descrição: Diálogo tem a participação da deputada Jandira Feghali e do 
economista Paulo Nogueira Batista Jr.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/campanha-de-tributacao-de-super-
ricos-debate-o-financiamento-da-saude-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 18:49:51
Título: Pressionado por parlamentares, STF nega pedido para frear reforma 
administrativa 
Descrição: Frente de Defesa do Serviço Público questiona falta de dados na 
proposta do governo e sindicatos lamentam decisão do STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/pressionado-por-parlamentares-
stf-nega-pedido-para-frear-reforma-administrativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 18:19:14
Título: Pós-eleições nos EUA: disputa interna por gabinete de Biden e discurso 
de Trump ativo
Descrição: Alex Main, diretor de política internacional nos EUA, considera que 
resultado evidencia \fraquezas do sistema eleitoral\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/pos-eleicoes-nos-eua-disputa-
interna-por-gabinete-de-biden-e-discurso-de-trump-ativo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 18:12:45
Título: Quem é Benny Briolly, a primeira vereadora trans eleita em Niterói (RJ)?
Descrição: Antes de ser eleita, Benny foi a primeira assessora parlamentar 
transexual a trabalhar no Legislativo da cidade em 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/quem-e-benny-briolly-a-primeira-
vereadora-trans-eleita-em-niteroi-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 17:36:42
Título: Desde 2016, Baixada Fluminense registrou 25 mortes de pessoas ligadas à 
política 
Descrição: Levantamento produzido pelo Fórum Grita Baixada aponta para a ação da
milícia infiltrada em grupos políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/desde-2016-baixada-fluminense-
registrou-25-mortes-de-pessoas-ligadas-a-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 17:01:17
Título: Em Porto Alegre, juventude do PDT anuncia apoio a Manuela
Descrição: Discordâncias políticas são menores que a luta pelo desenvolvimento 
do país e a emancipação do povo, diz carta aberta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/em-porto-alegre-juventude-do-
pdt-anuncia-apoio-a-manuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 16:50:08
Título: “Tarefa prioritária é derrotar o fascismo\, justifica PT ao apoiar Sarto
em Fortaleza
Descrição: Sarto e Capitão Wagner disputam o 2º turno na eleição para a 
Prefeitura de Fortaleza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/tarefa-prioritaria-e-derrotar-o-
fascismo-diz-pt-fortaleza-em-apoio-a-sarto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 16:23:28
Título: Atingidos pelo crime da Vale ficam novamente fora de acordo entre 
empresa e governo
Descrição: Vítimas continuam excluídas de participação e organizam manifestação 
em frente ao Tribunal
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/atingidos-pelo-crime-da-vale-
ficam-novamente-fora-de-acordo-entre-empresa-e-governo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 16:13:41
Título: Porto Alegre elege a Câmara mais feminina do Brasil, com quatro 
vereadoras negras
Descrição: A partir de 2021, serão 30% de mulheres. Legislativo volta a ter 
vereadoras negras após 24 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/porto-alegre-elege-a-camara-
mais-feminina-do-brasil-com-quatro-vereadoras-negras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 14:50:05
Título: “Um sopro de esperança”, diz Linda Brasil sobre eleição de 25 pessoas 
trans no país
Descrição: Em entrevista ao Brasil de Fato, a vereadora mais votada de Aracaju 
comemora o resultado das urnas: “Momento histórico”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/um-sopro-de-esperanca-diz-linda-
brasil-sobre-eleicao-de-25-pessoas-trans-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 13:11:16
Título:  Florianópolis é a única capital que só elegeu vereadores brancos, 
segundo TSE
Descrição: Chapa coletiva tem uma integrante negra e uma indígena, para efeitos 
legais, o TSE contabiliza apenas a titular branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/florianopolis-e-a-unica-capital-
que-so-elegeu-brancos-para-a-camara-municipal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 10:18:33
Título: PCdoB oficializa apoio a Boulos em SP, PDT e PSB devem confirmar nas 
próximas horas
Descrição: Candidato do PSOL já tem apoio do PCB, desde setembro, e do PT, desde
a última segunda-feira (16)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/pcdob-oficializa-apoio-a-boulos-
em-sp-pdt-e-psb-devem-confirmar-nas-proximas-horas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-17 09:41:09
Título: Boulos: falta sensibilidade social a Covas para entender os problemas de
São Paulo
Descrição: No primeiro debate, Boulos diz que \moradia não é projeto eleitoral, 
mas uma questão de vida\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/17/boulos-falta-sensibilidade-
social-a-bruno-covas-entender-os-problemas-de-sao-paulo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 00:12:17
Título: 2º turno em SP: Republicanos e Russomanno declaram apoio a Covas
Descrição: O partido Republicanos e o deputado federal Celso Russomanno 
declararam hoje (17) apoio a Bruno Covas (PSDB) no segundo turno das eleições 
municipais em São Paulo. Em nota conjunta, o Republicanos e Russomanno afirmaram
que “o partido entende a moderação e o equilíbrio são fundamentais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/2o-turno-em-sp-republicanos-e-
russomanno-declaram-apoio-a-covas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 23:29:12
Título: Paraná Pesquisas divulga 1º levantamento sobre o segundo turno de São 
Paulo
Descrição: A Paraná Pesquisa divulgou nesta terça-feira (17) sua primeira 
sondagem sobre a disputa no segundo turno pela Prefeitura de São Paulo. De 
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acordo com o instituto, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) lidera com 50,3% das
intenções de voto e Guilherme Boulos (PSOL) tem 31,5%. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/parana-pesquisas-divulga-1o-
levantamento-sobre-o-segundo-turno-de-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 22:59:02
Título: 2º turno Rio: Paes dispara com 71% contra 29% de Crivella, diz pesquisa 
RealTime/CNN
Descrição: Pesquisa do instituto RealTime Big Data/CNN Brasil mostra que o 
candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) ampliou a vantagem 
sobre Marcelo Crivella (Republicanos). Segundo o levantamento divulgado nesta 
terça-feira (17) Paes tem 71% dos votos válidos contra 29% de Crivella. Paes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/2o-turno-rio-paes-dispara-com-71-
contra-29-de-crivella-diz-pesquisa-realtime-cnn/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 22:43:47
Título: STJ nega recurso de Lula contra condenação no caso do triplex
Descrição: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou hoje (17) 
recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra condenação no caso do 
triplex no Guarujá (SP). No julgamento, por unanimidade, o colegiado seguiu voto
proferido pelo relator, ministro Felix Fischer, rejeitando o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/stj-nega-recurso-de-lula-contra-
condenacao-no-caso-do-triplex/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 21:23:08
Título: PT divulga resolução sobre o segundo turno das eleições municipais
Descrição: A Comissão Executiva Nacional do PT divulgou nesta terça-feira (17) 
uma resolução sobre a atuação do partido no segundo turno das eleições 
municipais. No documento, a direção nacional do PT orienta a militância e as 
direções regionais e municipais a: “1) Trabalhar pela vitória nas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-divulga-resolucao-sobre-o-
segundo-turno-das-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 21:06:09
Título: Bruno Covas pede desculpas a Guilherme Boulos por baixaria de aliado
Descrição: O candidato à reeleição em São Paulo, Bruno Covas (PSDB), pediu 
desculpas ao oponente Guilherme Boulos (PSOL) por causa de uma declaração 
absurda feita pelo aliado e ex-deputado federal Ricardo Tripoli. Ricardo disse 
que Boulos mata a mãe para ir ao baile de órfãos para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bruno-covas-pede-desculpas-a-
guilherme-boulos-por-baixaria-de-aliado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 20:37:44
Título: Paraná elege prefeito gay assumido, bolsonarista e ligado à igreja
Descrição: O município de Mariluz, no Noroeste do Paraná, elegeu Paulo Alves 
(PSL) para o cargo de prefeito. Ele é um dos engrossam as estatísticas de 
pessoas LGBTI+ eleitas para cargos políticos nas eleições de 2020. Mariluz, a 
551 km de Curitiba, tem 10.336 habitantes e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/parana-elege-prefeito-gay-assumido-
bolsonarista-e-ligado-a-igreja/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 17:49:42
Título: Marina Silva anuncia o apoio da Rede Sustentabilidade para Manuela 
D’Ávila
Descrição: A ex-ministra Marina Silva (Rede) anunciou que seu partido apoiará a 
candidatura de Manuela D&#8217,Ávila à prefeitura de Porto Alegre (RS). A REDE 
decidiu apoiar @ManuelaDavila à prefeita de Porto Alegre. Nesse momento tão 
difícil do nosso país, ter uma mulher com o compromisso e 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/marina-silva-anuncia-o-apoio-da-
rede-sustentabilidade-para-manuela-davila/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 16:48:53
Título: Lula é Boulos
Descrição: O ex-presidente Lula declarou apoio nesta terça-feira (17) ao 
candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, na disputa do 
segundo turno contra o prefeito Bruno Covas (PSDB). Todos os eleitores e 
eleitoras que votam no PT, todos os eleitores que são de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-e-boulos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 16:40:06
Título: Felipe Neto pede votos para Manuela D’Ávila no segundo turno
Descrição: O youtuber Felipe Neto, que é um dos principais influenciadores 
digitais do Brasil, pediu para os porto alegrenses votarem na candidata a 
prefeita Manuela D&#8217,Ávila do PCdoB no segundo turno. Ele criticou os 
partidos de direta que se uniram contra a comunista. Leia: Povo de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/felipe-neto-pede-votos-para-
manuela-davila-no-segundo-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 16:19:21
Título: [Vídeo] Boulos diz que Covas esconde o apoio de João Dória na campanha
Descrição: No primeiro debate do segundo turno da eleição de São Paulo, o 
candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que o PSDB de Bruno Covas tem 
tradição de abandonar a prefeitura e acusou o tucano de esconder o apoio do 
governador João Dória. O debate foi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/video-boulos-diz-que-covas-esconde-
o-apoio-de-joao-doria-na-campanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 15:44:43
Título: Efeito Bolsonaro: Salvador sofreu apagão elétrico em 10 bairros nesta 
madrugada de terça
Descrição: Moradores de diversos bairros de Salvador foram surpreendidos por um 
apagão na madrugada desta terça-feira (17). Há relatos de falta de luz em 
bairros da Orla e também no miolo central da cidade. O apagão aconteceu por 
volta de 1h. Ficaram sem energia os bairros 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/efeito-bolsonaro-salvador-sofreu-
apagao-eletrico-em-10-bairros-nesta-madrugada-de-terca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-17 13:21:20
Título: Governador Flávio Dino pede votos para Guilherme Boulos
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), declarou apoio e pediu
votos para o candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos que 
concorre no segundo turno contra Bruno Covas (PSDB). Ele fez uma postagem no 
Twitter com uma foto sua e de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/governador-flavio-dino-pede-votos-
para-guilherme-boulos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 10:08:21
Título: Um cheque em branco para Eduardo Paes?, por Roberto Bitencourt da Silva
Descrição: Os segmentos partidários e da opinião pública sintonizados com 
valores progressistas, ao menos, deveriam exigir de Eduardo Paes alguns 
compromissos programáticos públicos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/um-cheque-em-branco-para-eduardo-paes-por-
roberto-bitencourt-da-silva/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 10:00:16
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Título: Cada vez mais as metas ambientais no centro das políticas públicas, por 
Luis Nassif
Descrição: A eleição de Joe Biden fortalecerá as instituições multilaterais e 
provavelmente ajudará a colocar os ODSs como peças centrais no balizamento dos 
financiamentos internacionais. E aumentará ainda mais a vulnerabilidade 
brasileira, com as políticas ambientais de Bolsonaro colocando o país na 
berlinda.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/cada-vez-mais-as-metas-
ambientais-no-centro-das-politicas-pubicas-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 09:00:02
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições EUA Precisamos de uma investigação sobre a intervenção de 
Lindsey Graham na Geórgia Graham Georgia State Trump demite o diretor da agência
de Segurança Interna que rejeitou as teorias de conspiração da eleição do 
presidente 256K CNN.com  Canal RS Diz-se que Giuliani busca $ 20.000 por dia de 
pagamento para Trump Legal Work 80K NYT&gt, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-192/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 23:10:00
Título: TV GGN 20h: Esquerda, direita, centrão: os rumos apontados pelas 
eleições
Descrição: Luis Nassif entrevista Jilmar Tatto (PT) no boletim desta terça-
feira, 17 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-esquerda-direita-centrao-os-
rumos-apontados-pelas-eleicoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 23:01:13
Título: Crivella quer presença de Bolsonaro em campanha no Rio
Descrição: A expectativa de Crivella é que a participação presencial de 
Bolsonaro na campanha ajude na sua estratégia para angariar votos contra o 
adversário Eduardo Paes (DEM)
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/crivella-quer-presenca-de-bolsonaro-em-
campanha-no-rio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 22:58:59
Título: Supercomputador do TSE custou R$ 26 milhões
Descrição: Servidor da empresa Oracle foi o responsável pelo atraso na 
divulgação dos resultados eleitorais no domingo, 15
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/supercomputador-do-tse-custou-r-26-
milhoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 19:52:43
Título: Trump: contagem regressiva para o golpe, prisão ou fuga do país?, por 
Ruben Rosenthal
Descrição: Durante a campanha o presidente já questionava as regras do processo 
eleitoral, ao declarar que o voto postal conduziria à fraude em favor do 
candidato Joe Biden.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-contagem-regressiva-para-o-golpe-
prisao-ou-fuga-do-pais-por-ruben-rosenthal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-17 19:31:04
Título: Brasil e China travam embate na cúpula dos Brics
Descrição: Segundo Jamil Chade, na ocasião, Brasil assumiu a agenda do 
presidente americano Donald Trump contra a China, que retrucou o ataque
Url :https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/brasil-e-china-travam-embate-
na-cupula-dos-brics/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 10:07:23
Título: Cai o número de militares eleitos no país, apesar do recorde de 
candidatos
Descrição: Os dados indicam mais uma derrota do bolsonarismo nas últimas 
eleições municipais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cai-o-numero-de-militares-eleitos-no-
pais-apesar-do-recorde-de-candidatos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 10:00:25
Título: Trump demite diretor de segurança eleitoral que negou fraudes em eleição
Descrição: Agência comandada por Chris Krebs afirmou na semana passada que o 
pleito de 2020 foi o \mais seguro da história\
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-demite-diretor-de-seguranca-
eleitoral-que-negou-fraudes-em-eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 01:15:02
Título: Marcus Pestana, do PSDB, declara apoio a Margarida Salomão (PT) em Juiz 
de Fora
Descrição: \Tenho que testemunhar que a Margarida sempre esteve ao lado das 
lutas democráticas desde os anos 80\, disse o tucano em vídeo de apoio a petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/marcus-pestana-do-psdb-
declara-apoio-a-margarida-salomao-pt-em-juiz-de-fora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 01:03:47
Título: Ministro que deu prisão domiciliar a Queiroz trava julgamento de Flávio 
Bolsonaro no STJ por “rachadinha”
Descrição: Ação foi analisada na mesma sessão e por mesma turma que rejeitou 
recurso de Lula no caso do tríplex
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministro-que-deu-prisao-domiciliar-a-
queiroz-trava-julgamento-de-flavio-bolsonaro-no-stj-por-rachadinha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 00:55:22
Título: Netanyahu é o primeiro aliado a “trair” Trump e aceitar vitória de Biden
Descrição: Primeiro-ministro de Israel teve reunião em videoconferência com o 
presidente eleito dos Estados Unidos, a qual classificou como “uma conversa 
calorosa” sobre a relação entre os dois países
Url :https://revistaforum.com.br/global/netanyahu-e-o-primeiro-aliado-a-trair-
trump-e-aceitar-vitoria-de-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 20:59:38
Título: Começam as intrigas da imprensa tucana contra a união da esquerda em SP
Descrição: O jornalista Lalo Leal e a ativista Maria Marighella, vereadora 
eleita em Salvador pelo PT, debatem a sabotagem midiática à união do PT e do 
PSOL em torno de Guilherme Boulos no segundo turno. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/comecam-as-intrigas-da-imprensa-tucana-
contra-a-uniao-da-esquerda-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 20:03:06
Título: Internautas pedem #crivellaimpugnado em referência a julgamento no TSE
Descrição: Prefeito no Rio foi declarado inelegível pelo TRE-RJ, apelou à corte 
superior e conseguiu se manter na disputa, ministros avaliam recurso até quinta-
feira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/internautas-pedem-crivellaimpugnado-
em-referencia-a-julgamento-no-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 19:15:18
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Título: Fórum Onze e Meia #389 – FASCISMO e BOLSONARO são os grandes derrotados 
desta ELEIÇÃO
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as principais notícias do 
dia. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
389-fascismo-e-bolsonaro-sao-os-grandes-derrotados-desta-eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 18:54:12
Título: Adversário do PT em Vitória  invadiu hospital com pacientes com Covid
Descrição: Embora negue relação com Bolsonaro, Delegado Pazolini liderou ação 
similar à que tinha sido pedida pelo presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/adversario-do-pt-em-vitoria-invadiu-
hospital-com-pacientes-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 18:52:44
Título: Mario Covas Neto despenca em votação, perde cadeira de vereador e 
reclama: “Não entendo”
Descrição: Tio de Bruno Covas, o vereador de São Paulo que tentava o terceiro 
mandato caiu de 75 mil votos na última eleição para 10 mil votos neste pleito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/mario-covas-neto-
despenca-em-votacao-perde-cadeira-de-vereador-e-reclama-nao-entendo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 18:17:00
Título: Vereadora mais votada de BH, Duda Salabert promete 37 mil novas árvores 
na cidade
Descrição: Professora trans havia prometido em campanha plantar uma árvore por 
cada voto recebido. \Lutarei para que BH tenha um plano municipal de crescimento
verde\, afirma
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/ativismo/bancada-vegana-lanca-
candidaturas-femininas-em-sete-estados-em-prol-dos-animais-e-meio-ambiente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 17:55:31
Título: Boulos anuncia frente ampla do campo progressista no segundo turno em 
São Paulo
Descrição: Além de PT, PCdoB, PDT, ala do PSB e lideranças como Lula, Ciro Gomes
e Marina Silva, Boulos e Erundina devem anunciar apoio de movimentos sociais em 
evento nesta quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/boulos-anuncia-frente-
ampla-do-campo-progressista-no-segundo-turno-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 17:26:19
Título: Olavo de Carvalho reclama de “censura” do YouTube e Felipe Neto celebra:
“Grande dia”
Descrição: Guru do bolsonarismo diz que não consegue mais publicar vídeos em sua
página na rede social
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/olavo-de-carvalho-reclama-de-
censura-do-youtube-e-felipe-neto-celebra-grande-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 17:18:44
Título: Hacker português afirma que atacou site do TSE com celular de 50 euros
Descrição: Agência Sputinik afirma ter conversado por e-mail com pessoa que 
reivindica ato, ele alega que não tem computador e, se tivesse, “consequências 
seriam bem piores”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/hacker-portugues-afirma-que-atacou-
site-do-tse-com-celular-de-50-euros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-17 10:22:10
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Título: Xuxa processa Sikêra Jr. por apologia a zoofilia e pede sua demissão da 
RedeTV!
Descrição: Apresentadora também quer indenização de R$ 500 mil. Sikêra respondeu
com ataques, dizendo que \só pedófilos\ seguem a artista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/xuxa-processa-sikera-jr-por-apologia-a-
zoofilia-e-pede-sua-demissao-da-redetv/
 
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: The Intercept
Data: 2020-11-17 21:11:49
Título: Uma reportagem do Intercept foi censurada e nós descobrimos o motivo
Descrição: Fomos obrigados a tirar uma reportagem do ar pela primeira vez em 
nossa história – graças às relações entre política e Judiciário no Amazonas.The 
post Uma reportagem do Intercept foi censurada e nós descobrimos o motivo 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/17/reportagem-intercept-censurada-motivo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-17 19:05:53
Título: Entrevista: 'Esquerda levou a sério o exemplo da Marielle', diz 
cientista político da UFRJ
Descrição: Bons resultados nas eleições legislativas são fruto de busca por 
espaço político, mas estratégia não é suficiente nas majoritárias, avalia Josué 
Medeiros.The post Entrevista: &#8216,Esquerda levou a sério o exemplo da 
Marielle&#8217,, diz cientista político da UFRJ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/17/esquerda-eleicoes-marielle-psol-boulos-
pt/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-18 03:00:00
Título: Eleições municipais não trataram do fundamental: renda básica e 
emergência climática. “É muito atraso. É preciso um novo despertar”. Entrevista 
especial com Luiz Werneck Vianna
Descrição: Apesar de ainda não ser predominante em termos de números, a \
mensagem espiritual\ do \aleluia, aleluia e a luta continua com Crivella< [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604750-eleicoes-municipais-nao-trataram-do-
fundamental-renda-basica-e-emergencia-climatica-e-muito-atraso-e-preciso-um-
novo-despertar-entrevista-especial-com-luiz-werneck-vianna

Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-18 06:30:19
Título: Um terço das diárias pagas pelo ICMBio no governo Bolsonaro foram para 
militares
Descrição: Mais um dado que mostra como os fardados têm aumentado seu papel na 
burocracia federal: militares receberam um terço de todas as diárias pagas pelo 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) no governo Bolsonaro.O ICMBio 
desembolsou R$ 8,1 milhões em diárias em 2019 e 2020, até o fim de outubro. 
Leia: Ministros militares sugeriram a Bolsonaro substituição de Ricardo Salles 
R$ 2,5 milhões foram para militares, e R$ 5,6 milhões, a civis. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-terco-das-diarias-pagas-pelo-
icmbio-no-governo-bolsonaro-foram-para-militares-24752380
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-17 16:45:10
Título: Como 5G coloca Brasil no centro de batalha entre gigantes
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Descrição: Entenda como americanos e chineses fazem cabo de guerra em torno da 
tecnologia no mundo, e como o Brasil virou chave nessa disputa.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54979835
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-18 00:22:48
Título: Bolsonaro ameaça expor quem compra madeira ilegal do Brasil enquanto 
afrouxa fiscalização para coibir prática
Descrição: Discurso do presidente durante cúpula dos BRICS aponta hipocrisia de 
países que criticam a política ambiental do país, embora seu Governo tenha 
facilitado a madeireiros que exportassem sem vistoria
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-18/bolsonaro-ameaca-expor-quem-
compra-madeira-ilegal-do-brasil-enquanto-afrouxa-fiscalizacao-para-coibir-
pratica.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-18 00:46:46
Título: Sentença histórica contra o centro de tortura de mulheres na ditadura de
Pinochet
Descrição: Um juiz do Chile considera que os abuso sexuais cometidos por agentes
da polícia secreta constituíram “uma forma específica de violência contra a 
mulher”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-18/sentenca-historica-
contra-o-centro-de-tortura-de-mulheres-na-ditadura-de-pinochet.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-17 00:00:00
Título: Em dois anos, Bolsonaro levou Forças Armadas do paraíso ao purgatório
Descrição: Três dias antes do naufrágio eleitoral da jangada de Jair Bolsonaro, 
o comandante do Exército, general Edson Pujol disse que a tropa não se mete na 
política e que a política não deve entrar nos quartéis.Leia mais (11/17/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2020/11/em-dois-anos-bolsonaro-levou-forcas-armadas-do-
paraiso-ao-purgatorio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-17 00:00:00
Título: Para madeireiro, Bolsonaro deu tiro no pé e declaração pode afetar 
confiança no Brasil
Descrição: Presidente da Associação de Exportadores de Madeira do Estado do 
Pará, Roberto Pupo diz que Jair Bolsonaro deu um tiro no pé ao tentar denunciar 
a suposta contradição dos europeus quando criticam o desmatamento mas compram 
madeira brasileira.Leia mais (11/17/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/para-madeireiro-bolsonaro-deu-tiro-no-pe-e-
declaracao-pode-afetar-confianca-no-brasil.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 01:28:00
Título: Projeto cria Zona Franca da Biodiversidade da Amazônia Legal em Sinop 
(MT)
Descrição: Proposta prevê benefícios tributários com duração de 25 anos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708263-projeto-cria-zona-franca-da-
biodiversidade-da-amazonia-legal-em-sinop-mt/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 23:32:00
Título: Fim das coligações afetou mais cidades pequenas, diz Rodrigo Maia
Descrição: Para o presidente da Câmara, o sistema partidário deve ter mudanças 
mais significativas nas próximas eleições nacionais
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708406-fim-das-coligacoes-afetou-mais-
cidades-pequenas-diz-rodrigo-maia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 21:30:00
Título: Cresce percentual de candidatos negros eleitos para prefeituras
Descrição: Deputado destaca importância de ações eleitorais afirmativas, mas 
pede mais apoio para a inclusão da população negra na política
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708351-cresce-percentual-de-candidatos-
negros-eleitos-para-prefeituras/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 21:25:00
Título: Projeto equipara, para fins de identificação civil, documentos digitais 
e físicos
Descrição: Autor cita que Caixa não tem aceitado Carteira de Trabalho digital 
para quem quer receber o auxílio emergencial
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708309-projeto-equipara-para-fins-de-
identificacao-civil-documentos-digitais-e-fisicos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 20:38:00
Título: Projeto amplia alcance de desconto na conta de luz de paciente 
domiciliar
Descrição: Desconto será de 30% a 70% sobre valor que exceder consumo médio da 
residência e valerá para famílias com renda de até quatro salários mínimos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707459-projeto-amplia-alcance-de-
desconto-na-conta-de-luz-de-paciente-domiciliar/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 18:53:00
Título: Socorro ao setor de turismo na pandemia alcança menos de 16% do valor 
previsto
Descrição: Dinheiro aprovado pelo Congresso deveria financiar a infraestrutura 
turística nacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708273-socorro-ao-setor-de-turismo-na-
pandemia-alcanca-menos-de-16-do-valor-previsto/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-17 17:27:00
Título: Mulheres representam 16% dos vereadores eleitos no País
Descrição: Em 2106, o número de vereadoras eleitas foi de 13,5% do total, 6,3% 
dos eleitos para as câmaras municipais neste ano são mulheres negras
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708248-mulheres-representam-16-dos-
vereadores-eleitos-no-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 18 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta quarta-feira (18), marcada por novo apagão no Amapá, pela retirada de 
tropas dos EUA do Afeganistão e do Iraque, e por ataque de Israel contra alvos 
na Síria durante a madrugada.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020111816454592-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-18-de-novembro-/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-17 11:39:06
Título: 'Respeito à soberania': BRICS aprova Estratégia de Contraterrorismo 
durante cúpula
Descrição: Reunidos em videoconferência, chefes das principais potências 
emergentes do mundo adotaram Estratégia de Contraterrorismo. Em debate franco, 
Putin comenta infecção por COVID-19 de Bolsonaro e elogia coragem do líder 
brasileiro.
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Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020111716450954-respeito-a-soberania-
brics-aprova-estrategia-de-contraterrorismo-durante-cupula/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-17 11:33:13
Título: BRICS adota resolução conjunta durante sua 12ª Cúpula
Descrição: Países-membros do BRICS anunciam por meio de declaração seu 
posicionamento em relação ao controle de armas nucleares, terrorismo e outros 
temas de importância global.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020111716450833-brics-adota-resolucao-
conjunta-a-favor-de-prorrogacao-do-tratado-novo-start-durante-sua-xii-cupula/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-17 06:03:52
Título: Marinha colombiana encontra raro submarino elétrico de transporte de 
drogas
Descrição: A descoberta ocorreu no dia 5 de novembro durante uma operação 
antidrogas, o que pode indicar que os traficantes estão usando estas 
embarcações.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111716446327-marinha-colombiana-
encontra-raro-submarino-eletrico-de-transporte-de-drogas/
 
Fonte: Xinhua
Título: Ímpeto de recuperação econômica da China se manterá, diz Bloomberg News
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524776.htm

Fonte: Xinhua
Título: Maior porto terrestre da China registra recorde de trens de carga China-
Europa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524710.htm

Fonte: Xinhua
Título: Destaque: Exposição reúne amantes de arte do Zimbábue pela primeira vez 
desde pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524433.htm

Fonte: Xinhua
Título: Lucros da indústria de têxteis da China mais que triplicam de janeiro a 
setembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524336.htm

Fonte: Xinhua
Título: Aliança do Cinturão e Rota para alívio da pobreza é estabelecida em 
província chinesa de fronteira
Descricao: .... 
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