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Fonte: Xinhua
Título: Agência Fitch alerta sobre a deterioração fiscal e vencimentos da dívida
do Brasil
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/19/c_139527284.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 07:56:46
Título: Trabalhadores da Nestlé na América Latina se articulam contra “práticas 
desleais”
Descrição: No Brasil, sindicatos estão mobilizados contra corte no vale-
alimentação e descumprimento de acordo coletivo na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/trabalhadores-da-nestle-na-
america-latina-se-articulam-contra-praticas-desleais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 15:31:11
Título: Justiça reconhece etnocídio causado por Belo Monte a indígenas e ordena 
mudanças 
Descrição: Conforme decisão, houve mudanças drásticas \nos traços culturais, 
modo de vida e uso das terras pelos povos indígenas\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/justica-reconhece-etnocidio-
causado-por-belo-monte-a-indigenas-e-ordena-mudancas

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-19 03:04:33
Título: Covid avança em aldeias: um em cada três índios Yanomami e Ye'kwana foi 
exposto ao coronavírus
Descrição: Número de casos de covid-19 confirmados na Terra Indígena Yanomani, 
em Roraima e no Amazonas, aumentou 250% em três meses e chegou a 23 das 37 
regiões da terra indígena.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54995063

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 21:00:15
Título: Preço da carne explode: quilo do patinho chega a quase R$ 50 e filé 
mignon a R$ 90
Descrição: De acordo com a FGV, o preço da carne bovina subiu quase 40% nos 
últimos 12 meses, consumidores reclamam nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preco-da-carne-explode-quilo-do-patinho-
chega-a-quase-r-50-e-file-mignon-a-r-90/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 22:29:07
Título: Petrobras comunica venda da Liquigás
Descrição: Enquanto o Brasil se distrai com as eleições e sofre com a pandemia, 
as babaquices de Jair Bolsonaro, a Petrobras anuncia a venda da Liquigás 
Distribuidora S/A, que é uma subsidiária da estatal de petróleo. A Liquigás atua
no mercado como distribuidora de gás liquefeito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/petrobras-comunica-venda-da-
liquigas/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 10:04:16
Título: Aplicativo e-título: a quem interessa elevar a abstenção do voto?, por 
Álvaro Nascimento
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Descrição: Alguém tem dúvida de que a enorme abstenção nas eleições de 2018 
facilitou a tragédia que estamos vivendo?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/aplicativo-e-titulo-a-quem-interessa-
elevar-a-abstencao-do-voto-por-alvaro-nascimento/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 22:18:03
Título: Suspeitos de fraude em auxílio emergencial foram eleitos
Descrição: Levantamento divulgado pelo TCU mostra que pelo menos 883 candidatos 
são suspeitos de recebimento indevido de ajuda federal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/suspeitos-de-fraude-em-auxilio-
emergencial-foram-eleitos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 22:30:19
Título: Assentamento agroecológico do MST está sob risco de despejo no Rio
Descrição: \Não sabemos o que pode acontecer\, diz Silvano Leite, dirigente do 
MST e assentado do PDS Osvaldo de Oliveira
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/assentamento-agroecologico-do-mst-
esta-sob-risco-de-despejo-no-rio/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-19 03:00:00
Título: “Vivemos um momento histórico em que o poder está extremamente difuso”. 
Entrevista especial com Kamila Nascimento
Descrição: Os obstáculos enfrentados nos dias atuais no âmbito internacional, 
como a emergência climática, os problemas na área de saúde, a situação dos 
refugiados e o terrorismo, exigem esforços que ultrapassam as fronteiras das 
nações e, no âmbito político [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604802-vivemos-um-momento-historico-em-que-o-
poder-esta-extremamente-difuso-entrevista-especial-com-kamila-nascimento
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 21:10:14
Título: ‘Aliança Mulher Mãe Terra’: por acesso das mulheres à terra e pela 
soberania alimentar
Descrição: A atenção especial às mulheres se deve à sua importância para a 
garantia da soberania alimentar. Elas realizam a maior parte do trabalho de 
proteção de sementes crioulas, cultivo de hortas e plantas medicinais, cuidado 
dos quintais produtivos e manejo dos animais de pequeno porte
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/alianca-mulher-mae-terra-por-
acesso-das-mulheres-a-terra-e-pela-soberania-alimentar/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-18 00:00:00
Título: PF disse a embaixadores que não há relação entre pecuária e desmatamento
na Amazônia
Descrição: No encontro com embaixadores no início de novembro, a Polícia Federal
mostrou outro dado sobre desmatamento na Amazônia, além de responsabilizar os 
europeus: não há relação entre a atividade pecuária e o desflorestamento.Leia 
mais (11/18/2020 - 23h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/pf-disse-a-embaixadores-que-nao-ha-relacao-entre-
pecuaria-e-desmatamento-na-amazonia.shtml

Fonte: Brasil de FatoFonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 10:09:29
Título: Novo apagão: Eletronorte diz que causa pode ter sido falha no sistema de
distribuição
Descrição: A responsável é a Gemini Energy, empresa estrangeira que atua nos 13 
municípios amapaenses atingidos pelo apagão
Url : https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/novo-apagao-eletronorte-diz-
que-causa-pode-ter-sido-falha-no-sistema-de-distribuicao
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 20:38:42
Título: Artigo | Implosão do sistema partidário no Brasil: da bipolaridade à 
multipolaridade
Descrição: A dinâmica política que prevaleceu nas últimas décadas foi implodida 
e transitamos para uma nova configuração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/artigo-implosao-do-sistema-
partidario-no-brasil-da-bipolaridade-a-multipolaridade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 12:36:00
Título: Câmara de Deputados aprova projeto de lei de imposto às grandes fortunas
na Argentina
Descrição: Bancada do Frente de Todos aplaudiu o resultado da votação que 
aconteceu às 3h desta quarta-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/camara-de-deputados-aprova-
projeto-de-lei-de-imposto-as-grandes-fortunas-na-argentina

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 12:23:28
Título: O que diz o PL para legalização do aborto apresentado pelo presidente 
argentino?
Descrição: Texto elaborado pelo Executivo passará à votação na Câmara dos 
Deputados, conheça os principais pontos do PL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/o-que-diz-o-pl-para-legalizacao-
do-aborto-apresentado-pelo-presidente-argentino

Fonte: FARC
Título: Hace 100 años el aborto se hizo ley en la Rusia Soviética
Data: 2020-11-18
Descrição: Por Redacción Un día como hoy, hace exactamente 100 años, la Rusia 
Soviética emitió un decreto que representaría un cambio en la vida de las 
mujeres y una de las demandas más importantes de los movimientos feministas: 
Rusia se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo y en …
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/18/hace-100-anos-el-aborto-se-
hizo-ley-en-la-rusia-sovietica/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 10:09:29
Título: Novo apagão: Eletronorte diz que causa pode ter sido falha no sistema de
distribuição
Descrição: A responsável é a Gemini Energy, empresa estrangeira que atua nos 13 
municípios amapaenses atingidos pelo apagão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/novo-apagao-eletronorte-diz-que-
causa-pode-ter-sido-falha-no-sistema-de-distribuicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 20:38:42
Título: Artigo | Implosão do sistema partidário no Brasil: da bipolaridade à 
multipolaridade
Descrição: A dinâmica política que prevaleceu nas últimas décadas foi implodida 
e transitamos para uma nova configuração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/artigo-implosao-do-sistema-
partidario-no-brasil-da-bipolaridade-a-multipolaridade

Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-19 05:03:39
Título: Leia a carta que alertou Edir Macedo sobre revolta que pode rachar a 
Universal
Descrição: Angolano avisou líder da igreja sobre crise na África e a 'bola de 
neve'que poderá arruinar domínio de Macedo sobre templos no Brasil e o mundo. 
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The post Leia a carta que alertou Edir Macedo sobre revolta que pode rachar a 
Universal appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/19/leia-a-carta-que-alertou-edir-macedo-
sobre-revolta-que-pode-rachar-a-universal/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 08:24:17
Título: Joe Biden anuncia quem seriam seus futuros assessores e altos 
funcionários da Casa Branca
Descrição: O democrata Joe Biden anunciou na terça-feira (17) quem preencherá 
alguns cargos importantes na Casa Branca, após a tomada de posse, prevista para 
20 de janeiro de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111816455351-joe-biden-anuncia-
quem-seriam-seus-futuros-assessores-e-altos-funcionarios-da-casa-branca/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 20:22:22
Título: Brasil quase dobra média de mortes por covid em uma semana, veja 
situação nas regiões
Descrição: País atingiu menor marca desde abril no último dia 11 , mas, em sete 
dias, os casos fatais voltaram a crescer sem trégua
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/brasil-quase-dobra-media-de-
mortes-por-covid-em-uma-semana-veja-situacao-nas-regioes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 18:04:28
Título: No 1º debate em Porto Alegre, Manuela e Melo evidenciam diferenças 
políticas
Descrição: Candidatos mostraram suas diferenças em relação à passagem para os 
idosos e à privatização do Mercado Público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/no-1-debate-em-porto-alegre-
manuela-e-melo-evidenciam-diferencas-politicas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 17:24:58
Título: No Paraná, professores ocupam Assembleia para barrar processo seletivo 
presencial
Descrição: Trabalhadores exigem revogação de edital que prevê prova presencial 
para contratação de professores temporários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/no-parana-professores-ocupam-
assembleia-para-barrar-processo-seletivo-presencial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 17:14:45
Título: Sarto, candidato do PDT, reúne a esquerda na disputa pela prefeitura de 
Fortaleza
Descrição: Élcio Batista, do PSB, é o candidato a vice na chapa que largou na 
frente no primeiro turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/sarto-candidato-do-pdt-reune-a-
esquerda-na-disputa-pela-prefeitura-de-fortaleza
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 16:41:48
Título: Bancada progressista da Alerj derruba projeto conservador sobre política
de drogas
Descrição: Relatora do parecer, deputada Mônica Francisco (Psol) afirma que 
medida seria retrocesso de 30 anos para a saúde pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/bancada-progressista-da-alerj-
derruba-projeto-conservador-sobre-politica-de-drogas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 16:25:00
Título: Vereadora negra é ameaçada em SC: “A gente mata ela e entra o suplente, 
que é branco”
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Descrição: Em Joinville, petista que será a primeira mulher negra da história da
Câmara Municipal sofre “ataques violentos”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/vereadora-negra-e-ameacada-em-
sc-a-gente-mata-ela-e-entra-o-suplente-que-e-branco

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 15:40:36
Título: A dois meses das provas, materiais de apoio do Enem são disponibilizados
pelo Inep 
Descrição: Exame está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão 
impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (digital)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/a-dois-meses-das-provas-
materiais-de-apoio-do-enem-sao-disponibilizados-pelo-inep
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 15:28:52
Título: Venezuela: oposição se prepara para eleições com pauta de privatizações 
e dolarização
Descrição: Líderes oposicionistas estão contra Maduro, mas criticam bloqueio 
econômico dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/venezuela-oposicao-se-prepara-
para-eleicoes-com-pauta-de-privatizacoes-e-dolarizacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 15:15:44
Título: Campanha “Nossas Amálias” faz vaquinha virtual para ajudar idosos de 
Belo Horizonte
Descrição: A campanha recebe materiais, equipamentos médico-hospitalares 
presencialmente ou dinheiro por vaquinha online
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/campanha-nossas-amalias-ajuda-
idosos-das-periferias-de-bh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 13:28:06
Título: RJ: primeira pesquisa do 2º turno aponta Paes disparado com 71% e 
Crivella com 29%
Descrição: Enquanto o ex-prefeito recebe apoios críticos de outros partidos, 
Crivella segue isolado com apoio de Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/rj-primeira-pesquisa-do-2-turno-
aponta-paes-disparado-com-71-e-crivella-com-29
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 12:23:28
Título: O que diz o PL para legalização do aborto apresentado pelo presidente 
argentino?
Descrição: Texto elaborado pelo Executivo passará à votação na Câmara dos 
Deputados, conheça os principais pontos do PL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/o-que-diz-o-pl-para-legalizacao-
do-aborto-apresentado-pelo-presidente-argentino
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 09:57:58
Título: Juliana Brizola e PDT declaram apoio a  Manuela D'Ávila no segundo turno
Descrição: Apoio trabalhista vai juntar as três mulheres de esquerda no mesmo 
palanque na capital gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/juliana-brizola-e-pdt-declaram-
apoio-a-manuela-d-avila-no-segundo-turno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-18 07:57:45
Título: Para vereadores negros em Porto Alegre, eleição foi um grito travado na 
garganta
Descrição: Capital gaúcha elegeu sua primeira bancada negra neste domingo com 
quatro mulheres e um homem
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/para-vereadores-negros-em-porto-
alegre-eleicao-foi-um-grito-travado-na-garganta
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 02:01:59
Título: Marina Silva anuncia apoio a Guilherme Boulos no segundo turno
Descrição: O ex-ministra Marina Silva (Rede) anunciou nesta quarta-feira (18) o 
apoio de seu partido à Guilherme Boulos e Luiza Erundina (PSOL) no segundo turno
em São Paulo. Ela escreveu pelo Twitter: A REDE está junto com @GuilhermeBoulos 
e @luizaerundina no segundo turno em São Paulo. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/marina-silva-anuncia-apoio-a-
guilherme-boulos-no-segundo-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 00:53:45
Título: Fachin determina que STJ julgue recurso de Lula no caso triplex do 
Guarujá
Descrição: O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) julgue o recurso no qual a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva solicita a paralisação do caso do triplex 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fachin-determina-que-stj-julgue-
recurso-de-lula-no-caso-triplex-do-guaruja/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 23:29:42
Título: Representatividade de indígenas cresceu nas eleições municipais de 2020
Descrição: A partir de primeiro de janeiro de 2021, oito municípios estarão sob 
a gestão de prefeitos de origem indígena. Atualmente, seis prefeituras estão sob
o comando de indígenas, mas, apesar do crescimento, eles ainda representam 0,14%
do número total de municípios brasileiros. Reeleito para a prefeitura 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/representatividade-de-indigenas-
cresceu-nas-eleicoes-municipais-de-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 23:14:27
Título: Ibope diz que Marília Arraes ampliou em Recife distância do primo João 
Campos
Descrição: Segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quinta (18), os recifenses 
podem voltar a falar companheiro com mais naturalidade depois do dia 29 de 
novembro (segundo turno). Segundo o instituto, Marília Arraes (PT) lidera a 
disputa pela Prefeitura de Recife, com 45%. O primo dela, João Campos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ibope-diz-que-marilia-arraes-
ampliou-em-recife-distancia-do-primo-joao-campos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 22:57:50
Título: Ibope mostra Boulos mais perto com 35% de Covas com 47% em São Paulo
Descrição: Pesquisa Ibope Globo/Estadão divulgada nesta quarta-feira (18) mostra
o candidato Guilherme Boulos do PSOl mais próximo de Brunos Covas (PSDB) que as 
pesquisas de outros institutos neste segundo turno. Confira os número do Ibope 
para a disputa pela Prefeitura de São Paulo: Bruno Covas (PSDB): 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ibope-mostra-boulos-mais-perto-com-
35-de-covas-com-47-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 21:43:27
Título: Eleição de Curitiba também encolhe Alvaro Dias, Flavio Arns e Oriovisto 
Guimarães
Descrição: Os três roqueiros do Podemos os senadores paranaenses Alvaro Dias, 
Flavio Arns e Oriovisto Guimarães também encolheram com o resultado das urnas em
Curitiba. A candidata do Podemos à Prefeitura de Curitiba, Carol Arns, teve 
apenas 22.360 votos (2,67%). Não foi por falta de dinheiro. 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicao-de-curitiba-tambem-encolhe-
alvaro-dias-flavio-arns-e-oriovisto-guimaraes/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 18:55:26
Título: Gleisi cobra explicação de Obama sobre participação no golpe e na Lava 
Jato
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), pelo 
Twitter, cobrou explicações do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama na 
participação do golpe contra Dilma Rousseff e na operação espúria da Lava Jato. 
Segundo a dirigente petista, Obama passou 8 anos fazendo guerras e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/gleisi-cobra-explicacao-de-obama-
sobre-participacao-no-golpe-e-na-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 15:39:19
Título: PCdoB elege três vereadores indígenas na Bahia
Descrição: O PCdoB elegeu no último domingo (15) três vereadores indígenas na 
Bahia: Cláudio Magalhães Tupinambá (Ilhéus), Zeca Cacique Pataxó (Prado) e Selma
Tuxá (Rodelas). Dois outros indígenas registraram boas votações, mas não 
conseguiram os votos suficientes para a eleição: o Cacique Aruã, que tentava 
retornar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pcdob-elege-tres-vereadores-
indigenas-na-bahia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 15:37:16
Título: Apagão de Bolsonaro e Alcolumbre volta deixar Amapá às escuras
Descrição: Um novo apagão foi registrado no Amapá na noite de terça-feira (17). 
Dos 16 municípios do estado, 13 estão às escuras. A queda de energia teve início
às 20h35 e se prolongou durante a madrugada. As informações são desencontradas 
sobre as causas da falha no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apagao-de-bolsonaro-e-alcolumbre-
volta-deixar-amapa-as-escuras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 14:10:30
Título: Equação da vitória de Boulos
Descrição: Ricardo Cappelli* Se você fosse Bolsonarista, votaria em quem em São 
Paulo? No Tucano aliado de Doria ou no “comunista” Boulos? A política não é uma 
linha reta. Para virar o jogo, frieza e leitura estratégica da realidade podem 
ajudar bastante. Para onde irão os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/equacao-da-vitoria-de-boulos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 13:58:30
Título: Doria anuncia chegada do 1º lote da Coronavac em São Paulo
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em entrevista 
que o Instituto Butantan recebe, nesta quinta-feira (19), o primeiro lote da 
vacina chinesa CoronaVac contra a Covid-19. A vacina foi desenvolvida pelo 
laboratório chinês Sinovac, e no Brasil será produzida pelo Instituo Butantan, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/doria-anuncia-chegada-do-1o-lote-
da-coronavac-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-18 13:12:22
Título: Lula na rua para reforçar campanha da esquerda no 2º turno em SP, Recife
e Vitória
Descrição: O ex-presidente Lula decidiu voltar ao palanque de rua para reforçar 
a campanha da esquerda no segundo turno em capitais como São Paulo, Recife e 
Vitória. A informação é do colunista Lauro Jardim, do Globo. Segundo o 
jornalista, sem fazer corpo a corpo na campanha 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-na-rua-para-reforcar-campanha-
da-esquerda-no-2o-turno-em-sp-recife-e-vitoria/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 10:29:20
Título: Bancos de Investimento e Negócios de Valores Mobiliários, por Fernando 
Nogueira da Costa
Descrição: Aqui há 171 bancos de todos os tipos. Nos EUA, estima-se cerca de 
5.000. Lá, “big-four” com mais da metade do total de ativos, cá, “big-five” com 
mais de 2/3...
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/bancos-de-investimento-e-negocios-de-
valores-mobiliarios-por-fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 10:13:23
Título: Quanto que vale manipular as eleições num grande país?, por Rogério 
Maestri
Descrição: No Brasil os programas das nossas urnas eletrônicas são feitos dentro
do TSE
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/quanto-que-vale-manipular-as-eleicoes-num-
grande-pais-por-rogerio-maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 10:09:16
Título: A diplomacia da biruta conduzida por birutas, por Fábio de Oliveira 
Ribeiro
Descrição: Nenhum país jamais conseguiu crescer e ser respeitado sem definir uma
política externa consistente de médio e longo prazo levando em conta seus 
próprios interesses.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/a-diplomacia-da-biruta-conduzida-por-
birutas-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 10:04:16
Título: Aplicativo e-título: a quem interessa elevar a abstenção do voto?, por 
Álvaro Nascimento
Descrição: Alguém tem dúvida de que a enorme abstenção nas eleições de 2018 
facilitou a tragédia que estamos vivendo?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/aplicativo-e-titulo-a-quem-interessa-
elevar-a-abstencao-do-voto-por-alvaro-nascimento/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 10:00:35
Título: A privatização tornou-se a cloroquina do setor elétrico, por Luis Nassif
Descrição: Tudo isso exige uma discussão racional, técnica, despida do 
terraplanismo do ideologismo rasteiro, algo que já ocorreu em outros momentos da
história e que se perdeu em algum momento em que a polarização e a radicalização
emburreceram drasticamente o país.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-privatizacao-tornou-se-a-
cloroquina-do-setor-eletrico-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 09:00:22
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA Ameaças e tensões aumentam conforme processo de 
eleição de ataque de Trump e aliados Mais de 100 NYT&gt, Página  Covid-19 já 
matou 250.000 pessoas nos Estados Unidos 32K CNN.com  Canal RSS   Senadores do 
Partido Republicano criticam a demissão de Trump do oficial de segurança 
eleitoral: Um erro terrível ABC News: principais notícias 38 [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-193/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 01:41:57
Título: Apagão no Amapá acende alerta em outras regiões
Descrição: Falta de planejamento do sistema brasileiro impulsiona uso de 
termelétricas e geradores a diesel, encarecendo a conta de luz da população
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Url :https://jornalggn.com.br/energia/apagao-no-amapa-acende-alerta-em-outras-
regioes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 23:00:12
Título: TV GGN 20h: Tudo o que você queria saber sobre o apagão no Amapá
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre o apagão no Amapá, dentre 
outros assuntos, no programa desta quarta-feira (18/11)
Url :https://jornalggn.com.br/politica/tv-ggn-20h-tudo-o-que-voce-queria-saber-
sobre-o-apagao-no-amapa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 22:26:52
Título: GGN Covid Brasil: curvas de casos e óbitos prosseguem em alta
Descrição: O Ministério da Saúde informou, hoje, que a alta de casos e óbitos 
registrada nos últimos dias, deve-se ao acúmulo de notificações que ficaram 
empoçadas no período em que os sistemas foram alvo de ataque hacker, Dada a 
importância dos indicadores, causa perplexidade a falta de atuação do Ministro 
Pazuello, em que pese o fato [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-curvas-de-casos-e-
obitos-prosseguem-em-alta/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 21:32:41
Título: Giro Econômico GGN: confira os mercados nesta quarta-feira
Descrição: Em meio às notícias sobre a vacina contra a covid-19 e o avanço da 
pandemia, mercados acionários nos EUA fecham em queda e avançam na Europa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-os-mercados-
nesta-quarta-feira/
 
Data: 2020-11-18 20:40:30
Título: A missão da esquerda não é ser gestora de um sistema destrutivo diz 
Massimo D’Alema, por Arnaldo Cardoso
Descrição: As insatisfações populares e a incapacidade do sistema de 
representação da democracia liberal em atender demandas crescentes pôs em xeque 
os partidos políticos tradicionais
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-missao-da-esquerda-nao-e-ser-gestora-de-
um-sistema-destrutivo-diz-massimo-dalema-por-arnaldo-cardoso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-18 19:31:42
Título: Lava Jato de Curitiba deve fornecer cópia de dados sigilosos à 
Corregedoria
Descrição: Decisão foi determinada pela corregedora-geral Elizeta de Paiva 
Ramos, aliada de Augusto Aras, e tomada após Fachin revogar acesso ao material
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/lava-jato-de-curitiba-deve-fornecer-copia-
de-dados-sigilosos-a-corregedoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 10:06:51
Título: Malafaia ataca Boulos antes de encontro com Bolsonaro no Planalto
Descrição: \Boulos defende a ideologia marxista, que é contra a ideologia cristã
que você diz ser (SIC)\, diz Malafaia em vídeo, antes de se reunir com Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/malafaia-ataca-boulos-
antes-de-encontro-com-bolsonaro-no-planalto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 09:41:04
Título: Covas diz que tirou foto com Bolsonaro “por educação” e sinaliza que 
Republicanos, de Russomanno, estará no governo
Descrição: Em entrevista à Folha, atual prefeito de São Paulo tenta associar 
Boulos ao PT para reacender o eleitorado antipetista na capital
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/covas-diz-que-tirou-foto-com-
bolsonaro-por-educacao-e-sinaliza-que-republicanos-de-russomanno-estara-no-
governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 03:19:20
Título: Vice-procurador eleitoral propõe criar regras para candidaturas e 
mandatos coletivos
Descrição: TSE deverá debater essas iniciativas em breve, devido ao crescimento 
do número de candidaturas em 2020. Segundo Renato Brill, “o nome (da 
candidatura) não pode deixar qualquer dúvida sobre quem será o eleito”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-procurador-eleitoral-propoe-
criar-regras-para-candidaturas-e-mandatos-coletivos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 01:53:27
Título: PV rompe com João Campos em Recife e acusa PSB de “deslealdade”
Descrição: O PV compunha a chapa de Campos no primeiro turno e agora avalia 
declarar apoio a Marília Arraes (PT) no segundo turno, uma ala da legenda já se 
posicionou em favor da petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/pv-rompe-com-joao-
campos-em-recife-e-acusa-psb-de-deslealdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 01:37:16
Título: Dez pontos sobre o balanço da tática eleitoral, por Valerio Arcary
Descrição: O PSOL tem um projeto político diferente do PT, por isso, durante 
treze anos, não participou dos seus governos. Mas o PSOL nunca foi um obstáculo 
para que o PT chegasse ao governo.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/dez-pontos-sobre-o-balanco-da-tatica-
eleitoral-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 00:42:33
Título: Média de mortes por Covid sobe em 13 estados e cresce 49% no Brasil
Descrição: O país se aproxima de 170 mil vítimas fatais e 6 milhões de 
infectados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/media-de-mortes-por-covid-sobe-em-
13-estados-e-cresce-49-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 00:29:32
Título: Justiça dos EUA obriga Trump a colocar fim em política de expulsão de 
crianças migrantes
Descrição: O juiz Emmet Sullivan determinou que as autoridades migratórias 
estadunidenses estão proibidas de tomar essa medida, ao menos temporariamente, 
já que o governo pretende apelar da decisão
Url :https://revistaforum.com.br/global/justica-dos-eua-obriga-trump-a-colocar-
fim-em-politica-de-expulsao-de-criancas-migrantes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 23:47:42
Título: Alberto Fernández anuncia início da vacinação contra o coronavírus na 
Argentina
Descrição: Presidente do país vizinho garantiu que campanha começará na última 
semana de dezembro ou primeira de janeiro, e não quis revelar qual vacina 
utilizará, embora a imprensa local especule que se trata da russa Sputnik V
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alberto-fernandez-anuncia-inicio-da-
vacinacao-contra-o-coronavirus-na-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 23:33:07
Título: Unicamp desenvolve spray  que inativa novo coronavírus por 48 horas
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Descrição: Aplicada sobre superfícies, substância que contém sais de cobre 
elimina o vírus por contato, ideia é usá-la em máscaras para criar barreira 
protetora
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/unicamp-desenvolve-spray-que-inativa-
novo-coronavirus-por-48-horas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 23:32:30
Título: Doria, padrinho político de Bruno Covas, tem 50% de ruim ou péssimo em 
São Paulo
Descrição: Pesquisa Ibope aponta ainda que 54% dos paulistanos desaprovam a 
gestão de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-padrinho-politico-de-bruno-
covas-tem-50-de-ruim-ou-pessimo-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 23:30:19
Título: Vereadora lésbica diz que não vai fazer nada pela população LGBT por 
estar “fechada com Bolsonaro”
Descrição: Jessicão (PP) chegou a ser divulgada por Jair Bolsonaro em uma das 
lives presidenciais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-lesbica-diz-que-nao-vai-
fazer-nada-pela-populacao-lgbt-por-estar-fechada-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 23:02:39
Título: Como viabilizar uma frente ampla de esquerda?
Descrição: O principal derrotado destas eleições é Bolsonaro, mas o centrão 
avançou e o PT recuou em número de prefeituras e cadeiras nas câmaras. No campo 
da esquerda o PSOL cresceu e disputa o segundo turno da cidade mais importante 
do país. Apesar de ser o partido que tem mais candidatos disputando o segundo 
turno e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-viabilizar-uma-frente-ampla-de-
esquerda/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 21:00:46
Título: Em plena pandemia, Bolsonaro provoca nosso maior parceiro comercial
Descrição: Ana Prestes e Reginaldo Nasser analisam os efeitos do discurso 
agressivo do presidente brasileiro na cúpula dos BRICs
Url :https://revistaforum.com.br/videos/em-plena-pandemia-bolsonaro-provoca-
nosso-maior-parceiro-comercial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 21:00:15
Título: Preço da carne explode: quilo do patinho chega a quase R$ 50 e filé 
mignon a R$ 90
Descrição: De acordo com a FGV, o preço da carne bovina subiu quase 40% nos 
últimos 12 meses, consumidores reclamam nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preco-da-carne-explode-quilo-do-patinho-
chega-a-quase-r-50-e-file-mignon-a-r-90/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 20:50:41
Título: Deputado do PP rejeita Eduardo e Carlos Bolsonaro no partido: “Não dá 
para vir esses loucos juntos [do presidente]”
Descrição: Fausto Pinato defendeu a filiação do presidente, mas rejeitou o que 
ele chamou de \retardados\ e \loucos de extrema-direita\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-do-pp-rejeita-eduardo-e-
carlos-bolsonaro-no-partido-nao-da-para-vir-esses-loucos-juntos-do-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 19:01:04
Título: Democrata Nancy Pelosi é reeleita presidenta da Câmara dos EUA
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Descrição: Com o anúncio, o Congresso dos EUA terá duas mulheres na chefia de 
suas casas legislativas
Url :https://revistaforum.com.br/global/democrata-nancy-pelosi-e-reeleita-
presidenta-da-camara-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 16:08:21
Título: “Achei muito suspeita a fala do presidente Obama sobre Lula”, diz Dilma
Descrição: Ex-presidenta criticou comentários do norte-americano sobre processos
judiciais contra Lula. \Não é usual, não se faz isso sem provas\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/achei-muito-suspeita-a-fala-do-
presidente-obama-sobre-lula-diz-dilma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 15:49:58
Título: Candidato bolsonarista, quando indicado ao Ibama, disse em áudio vazado 
que “ajudaria” agronegócio
Descrição: O Delegado Eguchi disputa o segundo turno em Belém com Edmilson 
Rodrigues do Psol
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-bolsonarista-quando-
indicado-ao-ibama-disse-em-audio-vazado-que-ajudaria-agronegocio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 15:32:24
Título: O melhor resultado das eleições foi a maior representação trans e negra,
diz Dilma
Descrição: Ex-presidenta afirma que resultado do pleito confirma o avanço das 
lutas das minorias no país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-melhor-resultado-das-eleicoes-foi-a-
maior-representacao-trans-e-negra-diz-dilma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-18 12:02:29
Título: Eleições Segundo Turno: “Progressistas! Ninguém arreda pé até a vitória”
Descrição: No Fórum Café desta quarta-feira, 18 de novembro de 2020: Embora as 
urnas tenham revelado o fiasco de Jair Bolsonaro como cabo eleitoral, os 
resultados do primeiro turno mostram crescimento expressivo de votos conferidos 
a prefeitos e vereadores dos partidos do centro direita e da direta. DEM, PP, 
PSD e Podemos aumentaram significativamente em relação [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/eleicoes-segundo-turno-progressistas-
ninguem-arreda-pe-ate-a-vitoria/
 

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
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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: OGlobo
Data: 2020-11-19 06:00:07
Título: Triplicam casos de Covid no Palácio do Planalto desde julho
Descrição: O número de casos confirmados de Covid-19 entre funcionários do 
Palácio do Planalto triplicou em quatro meses.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/triplicam-casos-de-covid-no-
palacio-do-planalto-desde-julho-24754107
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-19 07:00:19
Título: Conselheiro do TCM do Rio pede ao STJ acesso a delação de empresário
Descrição: José de Moraes Correia Neto, conselheiro do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ), pediu ao STJ para ter acesso à delação do 
empresário Daniel Gomes da Silva, no âmbito da Operação Calvário. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/conselheiro-do-tcm-do-rio-pede-ao-
stj-acesso-delacao-de-empresario-24754263
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-19 05:00:36
Título: Coluna | Arminha com as mãos não tapa buraco
Descrição: O som foi alto. O bolsonarismo sofreu um baque eleitoral nas urnas: a
deputada Carla Zambelli tentou emplacar o pai, o irmão, o cachorro e o papagaio 
da família como candidatos, mas desta vez o eleitorado não se deixou enganar. A 
ex-mulher de Bolsonaro e outros 74 candidatos a vereadores pelo país todo usaram
o sobrenome presidencial para repetir aquela irracionalidade eleitoral de 2018. 
Não conseguiram.De repente, milhões de brasileiros passaram a se perguntar se 
fazia sentido continuar elegendo candidatos que não apresentam uma única ideia –
nada!
Url :https://epoca.globo.com/joao-villaverde/coluna-arminha-com-as-maos-nao-
tapa-buraco-24753756
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-19 04:34:49
Título: Obama: “Trump causou muitos estragos nos Estados Unidos e no resto do 
mundo”
Descrição: Em conversa com o diretor do EL PAÍS, o ex-presidente reflete sobre o
momento atual e a pandemia, os quatro anos de Trump no poder, a polarização em 
seu país e também sobre o futuro com Biden no comando dos Estados Unidos. Sua 
conclusão é otimista, um otimismo “cauteloso”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-19/obama-trump-causou-
muitos-estragos-nos-estados-unidos-e-no-resto-do-mundo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-19 01:17:55
Título: Governo argentino acelera agenda legislativa com projeto de lei sobre o 
aborto e imposto sobre grandes fortunas
Descrição: Alberto Fernández muda o eixo da gestão em um ano marcado pela gestão
da pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-19/governo-argentino-
acelera-agenda-legislativa-com-projeto-de-lei-sobre-o-aborto-legal-e-um-imposto-
sobre-a-riqueza.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-18 21:00:20
Título: No passado, as eras pós-pandemias trouxeram sementes do nazismo e novas 
geopolíticas. E agora?
Descrição: Em 2020, há uma diferença fundamental entre tudo o que ocorreu na 
história da humanidade e a atual crise: temos a nosso alcance o avanço inédito 
da ciência e mais consciência dos erros passados
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Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-11-18/no-passado-as-eras-pos-
pandemias-trouxeram-sementes-do-nazismo-e-novas-geopoliticas-e-agora.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-18 19:39:15
Título: Isabel Allende, feminista para todos os públicos
Descrição: A autora viva mais lida em espanhol dedica seu último livro às 
mulheres que marcaram sua vida
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-11-18/isabel-allende-feminista-para-
todos-os-publicos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-18 00:00:00
Título: PF disse a embaixadores que não há relação entre pecuária e desmatamento
na Amazônia
Descrição: No encontro com embaixadores no início de novembro, a Polícia Federal
mostrou outro dado sobre desmatamento na Amazônia, além de responsabilizar os 
europeus: não há relação entre a atividade pecuária e o desflorestamento.Leia 
mais (11/18/2020 - 23h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/pf-disse-a-embaixadores-que-nao-ha-relacao-entre-
pecuaria-e-desmatamento-na-amazonia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-18 00:00:00
Título: No discurso, grupos de Maia e de Lira falam em votação do Orçamento no 
plenário
Descrição: Criou-se um consenso, ao menos no discurso, dos lados que disputam a 
Comissão Mista do Orçamento: não haverá acordo para sua instalação e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento serão votados em plenário. Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e Arthur Lira (PP-AL) brigam para indicar a presidência da CMO.Leia 
mais (11/18/2020 - 23h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/grupos-de-maia-e-de-lira-nao-se-entendem-e-votacao-
do-orcamento-deve-ir-para-plenario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-18 00:00:00
Título: Inexistentes na lei, candidaturas e mandatos coletivos serão debatidos 
pelo TSE
Descrição: Criados nas eleições de 2018 e multiplicados nas de 2020, os mandatos
coletivos serão motivo de debate no Tribunal Superior Eleitoral. Um dos temas já
em pauta e que deve ser ser decidido em breve é o do nome dos candidatos nas 
urnas e no material de campanha.Leia mais (11/18/2020 - 23h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/inexistentes-na-lei-candidaturas-e-mandatos-
coletivos-serao-debatidos-pelo-tse.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 23:06:00
Título: Frente parlamentar discute nesta quinta-feira lacunas da Lei de Acesso à
Informação
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707511-frente-parlamentar-discute-nesta-
quinta-feira-lacunas-da-lei-de-acesso-a-informacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 22:16:00
Título: Câmara aprova MP que prorroga contratos de servidores do Incra
Descrição: Poderão ser prorrogados 27 contratos de pessoal até julho de 2023
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708753-camara-aprova-mp-que-prorroga-
contratos-de-servidores-do-incra/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 21:46:00
Título: Em ofício ao STF, Maia solicita rejeição de ação que suspende análise da
reforma administrativa
Descrição: Segundo o presidente da Câmara, a pandemia de Covid-19 prejudicou a 
análise da proposta porque as comissões não foram instaladas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708719-em-oficio-ao-stf-maia-solicita-
rejeicao-de-acao-que-suspende-analise-da-reforma-administrativa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 21:17:00
Título: Representatividade de indígenas cresceu nas eleições de 2020
Descrição: A partir de 2021, oito prefeituras serão comandadas por 
representantes dos povos indígenas. Candidaturas cresceram 29%
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708706-representatividade-de-indigenas-
cresceu-nas-eleicoes-de-2020/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 19:26:00
Título: Frentes parlamentares atuam para tributar mais quem polui mais
Descrição: Representantes de setores da chamada economia verde apresentaram 
sugestões
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708644-frentes-parlamentares-atuam-para-
tributar-mais-quem-polui-mais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 19:11:00
Título: Oposição pressiona por prorrogação de auxílio emergencial, Novo critica 
obstrução das votações
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708661-oposicao-pressiona-por-
prorrogacao-de-auxilio-emergencial-novo-critica-obstrucao-das-votacoes/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 19:04:00
Título: Acesso à internet pode evitar evasão escolar em comunidades mais 
vulneráveis
Descrição: Câmara realizou primeira audiência para debater projeto que visa 
garantir com recursos do Fust conectividade gratuita à população mais vulnerável
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708634-acesso-a-internet-pode-evitar-
evasao-escolar-em-comunidades-mais-vulneraveis/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 17:47:00
Título: Projeto pune fornecedor de produtos e serviços por discriminação em seu 
estabelecimento
Descrição: Erradicação do racismo no mercado de consumo passará a integrar a 
Política Nacional das Relações de Consumo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707499-projeto-pune-fornecedor-de-
produtos-e-servicos-por-discriminacao-em-seu-estabelecimento/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-18 16:55:00
Título: Proposta flexibiliza uso de repasses federais para saúde nos estados e 
municípios
Descrição: Deputado quer estender para além da pandemia a permissão concedida 
neste ano para gestores usarem livremente os recursos parados nos fundos de 
saúde provenientes de repasses do Ministério da Saúde
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707514-proposta-flexibiliza-uso-de-
repasses-federais-para-saude-nos-estados-e-municipios/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-19 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 19 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (19), marcada pelos temores de segunda onda de COVID-19 no Brasil, 
pela imposição de sanções norte-americanas contra o Irã e publicação de 
relatório sobre crimes de guerra cometidos pela Austrália no Afeganistão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020111916461308-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-19-de-novembro-/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-19 04:46:09
Título: Nova versão do Google Pay nos EUA cria gigante financeiro
Descrição: A atualização do aplicativo segue a tendência de incursão do gigante 
tecnológico no sistema financeiro.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020111916459815-nova-versao-
do-google-pay-nos-eua-cria-gigante-financeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 22:42:02
Título: Banco do BRICS transferirá US$ 3 bilhões ao Brasil em até 3 meses, diz 
Paulo Guedes
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (18) 
que o Brasil vai receber US$ 3 bilhões (R$ 16,07 bilhões) nos próximos meses do 
Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), formado pelos países do BRICS.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020111816459444-banco-do-brics-
transferira-us-3-bilhoes-ao-brasil-em-ate-3-meses-diz-paulo-guedes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 14:10:50
Título: Pesquisa: 52% dos eleitores republicanos acreditam que Trump é o 
vencedor das eleições
Descrição: Quase metade dos apoiadores do partido republicano dos Estados Unidos
acredita que Donald Trump \venceu por direito\ as eleições presidenciais, de 
acordo com uma pesquisa conduzida pela Reuters/Ipsos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111816457661-pesquisa-52-dos-
eleitores-republicanos-acreditam-que-trump-o-vencedor-das-eleicoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 12:06:31
Título: Guerra civil ameaça 'milagre econômico' do 2º país mais populoso da 
África
Descrição: A escalada da violência na região de Tigré, combinada com a crise 
provocada pela pandemia da COVID-19, pode fazer com que o PIB da Etiópia se 
reduza pela primeira vez desde 2003.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020111816456813-guerra-
civil-ameaca-milagre-economico-do-2-pais-mais-populoso-da-africa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 12:05:10
Título: Recuperação da economia chinesa acelera ao passo que o país volta à 
normalidade após COVID-19
Descrição: Em outubro, a produção industrial cresceu 6,9% em termos anuais, ao 
mesmo tempo em que a perspectiva de consumo e o setor de serviços também 
alcançaram bons resultados.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020111816456795-recuperacao-da-
economia-chinesa-acelera-ao-passo-que-o-pais-volta-a-normalidade-apos-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-18 08:24:17
Título: Joe Biden anuncia quem seriam seus futuros assessores e altos 
funcionários da Casa Branca
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Descrição: O democrata Joe Biden anunciou na terça-feira (17) quem preencherá 
alguns cargos importantes na Casa Branca, após a tomada de posse, prevista para 
20 de janeiro de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111816455351-joe-biden-anuncia-
quem-seriam-seus-futuros-assessores-e-altos-funcionarios-da-casa-branca/
 

https://br.sputniknews.com/americas/2020111816455351-joe-biden-anuncia-quem-seriam-seus-futuros-assessores-e-altos-funcionarios-da-casa-branca/
https://br.sputniknews.com/americas/2020111816455351-joe-biden-anuncia-quem-seriam-seus-futuros-assessores-e-altos-funcionarios-da-casa-branca/

