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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 15:13:18
Título: Brasil usa criptografia de empresa que foi controlada pela CIA
Descrição: Por décadas, agentes americanos e alemães tinham acesso a informações
estratégicas trocadas por autoridades em 120 países
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-usa-criptografia-de-empresa-que-
foi-controlada-pela-cia/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-11-22 12:20:00
Título: Brasil utiliza há mais de 60 anos criptografia de empresa que era 
controlada pela CIA
Descrição: Registros encontrados por pesquisadores em arquivos brasileiros e 
americanos mostram que vários órgãos do Estado adquiriram equipamentos da Crypto
AG. A última compra conhecida foi para o programa de submarinos convencionais. 
Na ditadura militar, de acordo com documentos do arquivo da 
Agência de Segurança Nacional americana, a NSA, o Brasil chegou a 
fornecer equipamentos da Crypto AG aos outros países envolvidos na
Operação Condor (Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, 
com eventual participação de outros países).
Url :https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/38833/Brasil-utiliza-ha-mais-de-
60-anos-criptografia-de-empresa-que-era-controlada-pela-CIA/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-22 18:13:22
Título: Espionagem: Marinha brasileira usou criptografia de empresa controlada 
pela CIA, diz jornal
Descrição: A Marinha, o Exército e o Itamaraty foram clientes de empresa de 
criptografia suíça que tinha vínculos com a Agência Central de Inteligência dos 
Estados Unidos, a CIA. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112216483954-espionagem-marinha-
brasileira-usou-criptografia-de-empresa-controlada-pela-cia-diz-jornal/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-22 19:16:17
Título: Brasil se aproxima de 170 mil mortes por covid com 7 milhões de testes 
encalhados 
Descrição: Número de testes  que perdem a validade até janeiro é maior que o 
total aplicado pelo SUS em nove meses de pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/brasil-se-aproxima-de-170-mil-
mortes-por-covid-com-7-milhoes-de-testes-encalhados

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-22 12:23:18
Título: Artigo | Tributar os super-ricos, o caminho é por aí 
Descrição: Essa é a única forma de enfrentar a crise, reduzir tributos para os 
mais pobres, garantir renda e salvar vidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/artigo-tributar-os-super-ricos-
o-caminho-e-por-ai

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 02:55:59
Título: Vídeo: curtos-circuitos causam explosões em rua de Macapá após Bolsonaro
ir “religar a luz” no estado
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Descrição: Cenas foram compartilhadas em redes sociais, nas imagens, as 
explosões se assemelham a fogos de artifício
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-curtos-circuitos-causam-explosoes-
em-rua-de-macapa-apos-bolsonaro-ir-religar-a-luz-no-estado/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 10:16:26
Título: “Dedo podre” de Bolsonaro deixa o Amapá no escuro de novo
Descrição: O presidente Bolsonaro esteve no Amapá no sábado para resolver o 
problema do apagão que se arrasta por três semanas. Foi ele quem acionou os 
geradores substitutos que resolveriam parte do problema. Mas as geradores 
causaram novas explosões na rede elétrica. Confira a postagem de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/dedo-podre-de-bolsonaro-deixa-o-
amapa-no-escuro-de-novo/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-23 10:00:07
Título: Google se livra de multa milionária após ONG bancada pela empresa levar 
julgadores para viajar de graça
Descrição: O Cade, órgão que regula a livre concorrência no Brasil, livrou a 
empresa de três processos milionários nos últimos três anos.The post Google se 
livra de multa milionária após ONG bancada pela empresa levar julgadores para 
viajar de graça appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/23/cade-google-viagens-pagas-ong/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 18:15:45
Título: Bolsonaro deixa estragar 6,8 milhões de testes da Covid-19
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro está deixando vencer 6,8 milhões de 
testes para diagnóstico da covid-19. Todos esses testes, que poderiam ter 
evitado que o Brasil chegasse a 170 mil mortos, estão estocados em um armazém do
governo federal em Guarulhos. A quantidade de testes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-deixa-estragar-68-
milhoes-de-testes-de-covid-19/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 17:00:07
Título: Sergio Moro prepara turnê de palestras pelo Brasil
Descrição: Lançamento de livro será termômetro para as eleições presidenciais, 
carreira será administrada pelo empresário do cantor Roberto Carlos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sergio-moro-prepara-turne-de-palestras-
pelo-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 20:32:09
Título: Jânio de Freitas: frase de Mourão que nega racismo “é a mais racista das
frases”
Descrição: Para o jornalista, considerar que inexiste racismo no Brasil é dizer 
que toda a discriminação sofrida pela negritude compõe um tratamento correto 
aplicado pelos brancos e merecido pelos negros
Url :https://revistaforum.com.br/midia/janio-de-freitas-frase-de-mourao-que-
nega-racismo-e-a-mais-racista-das-frases/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-22 18:05:29
Título: Segurança do Carrefour ajoelhou nas costas de João Alberto por 4 min até
sua morte
Descrição: O vigilante Magno Braz Borges e o policial militar temporário Giovane
Gaspar da Silva foram presos em flagrante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/seguranca-do-carrefour-ajoelhou-
nas-costas-de-joao-alberto-por-4-min-ate-sua-morte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-22 16:26:48
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Título: Mandatos coletivos oxigenam casas legislativas e expõem necessidade de 
regulamentação
Descrição: Entenda as contribuições e os limites dessa modalidade, que não tem 
previsão legal no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/mandatos-coletivos-oxigenam-
casas-legislativas-e-expoem-necessidade-de-regulamentacao
 

Fonte: Xinhua
Título: China Mobile constroi mais de 385 mil estações-base 5G
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139536675.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi envia carta congratulatória à Conferência Mundial da Internet -- 
Fórum de Desenvolvimento da Internet
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139536559.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-22 14:02:46
Título: Douglas Belchior sobre Carrefour: “Foi um protesto desproporcional. Eles
nos matam”
Descrição: Ao Brasil de Fato, liderança do movimento negro no país defende subir
o tom em protestos: \Acabou a paciência\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/douglas-belchior-sobre-
carrefour-foi-um-protesto-desproporcional-eles-nos-matam
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-22 11:30:26
Título: Um ano após massacres na Bolívia, familiares e vítimas relatam momentos 
de terror
Descrição: Bolivianos recordam a violência policial e paramilitar após o golpe 
no país e sua luta por justiça nos últimos 12 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/um-ano-apos-massacres-na-
bolivia-familiares-e-vitimas-relatam-momentos-de-terror
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 01:13:44
Título: Professores farão protesto contra tirania do governo Ratinho nesta 
segunda, greve de fome continua
Descrição: A greve de fome dos trabalhadores e trabalhadoras da Educação da rede
estadual do Paraná, na porta do Palácio Iguaçu, entra em seu terceiro dia sem 
que o governo Ratinho Jr, (PSC) apresente uma proposta para negociar com a 
categoria. Sem respostas, APP-Sindicato decidiu pela 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/professores-farao-protesto-contra-
tirania-do-governo-ratinho-nesta-segunda-greve-de-fome-continua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 23:53:24
Título: Edmilson lidera em Belém com 52% contra 48% de candidato de Bolsonaro, 
diz Ibope
Descrição: O deputado federal Edmilson Rodrigues (PSOL) lidera a corrida pela 
prefeitura de Belém (PA) com 52% das intenções de voto contra 48% do candidato 
bolsonarista delegado Eguchi (Patriotas), aponta pesquisa do Ibope divulgada 
neste sábado (21). A consulta também mostra o perfil básico de eleitores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/edmilson-lidera-em-belem-com-52-
contra-48-de-candidato-de-bolsonaro-diz-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 21:43:11
Título: Rio de Janeiro fecha escolas municipais após casos de Covid-19
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Descrição: A volta às aulas presenciais no Rio de Janeiro não foi como planejado
pelo município. Houve aumento de casos entre os educadores e a solução foi 
fechar escolas. Levantamento do Sindicato estadual dos Profissionais da Educação
do Rio mostra que, de 11 a 19 de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/rio-de-janeiro-fecha-escolas-
municipais-apos-casos-de-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 21:19:32
Título: Ciro, Marina e Haddad fazem vídeo de apoio a Manuela D’Ávila
Descrição: Os ex-presidenciáveis Ciro Gomes (PDT, Marina Silva (Rede) e Fernando
Haddad gravaram um vídeo pedindo votos para Manuela D&#8217,Ávila na disputa da 
prefeitura de Porto Alegre. Manuela tem o respeito e o apoio de todo o campo 
popular progressista nacional. Do PSOL, PDT, Rede, PT 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ciro-marina-e-haddad-fazem-video-
de-apoio-a-manuela-davila/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 17:40:54
Título: Lula, Ciro, Dino e Marina gravam vídeo de apoio a Guilherme Boulos, 
assista
Descrição: O ex-presidente Lula (PT), junto com os ex-ministros Ciro Gomes (PDT)
e Marina Silva, mais o governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB), gravaram um 
vídeo em apoio ao candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL). É 
um ensaio de uma frente ampla que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-ciro-dino-e-marina-gravam-
video-de-apoio-a-guilherme-boulos-assista/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 14:07:02
Título: Movimento antirracista pode derrotar a direita no segundo tuno, diz 
Paraná Pesquisas
Descrição: O presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, disse neste domingo
(22) à tvEsmael/Blog do Esmael que o movimento antirracista tem potencial para 
derrotar eleitoralmente a direita neste segundo turno. O caso de Porto Alegre 
tem mais potencial de incendiar o País, afirmou Hidalgo, referindo-se ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/movimento-antirracista-pode-
derrotar-a-direita-no-segundo-tuno-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 13:36:08
Título: Estadão mostra o bico e declara apoio a Covas em SP
Descrição: Em editorial deste domingo (22), o jornal O Estado de S. Paulo, o 
Estadão, decidiu mostrar o bico e declarar apoio à candidatura do prefeito Bruno
Covas (PSDB) neste segundo turno. A tomada de posição do jornalão é elogiável 
porque fulmina a hipocrisia da falsa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/estadao-mostra-o-bico-e-declara-
apoio-a-covas-em-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 11:38:43
Título: Crivella vai perder porque é um desastre administrativo, diz líder do 
Centrão
Descrição: O deputado Ciro Nogueira (PP-PI), líder do Centrão, reconheceu à 
Folha que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), já está
derrotado. O [Marcello] Crivella não vai perder por causa do presidente, ele vai
perder porque ele é um desastre administrativo, declarou o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/crivella-vai-perder-porque-e-um-
desastre-administrativo-diz-lider-do-centrao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-22 11:25:28
Título: O mundo protesta contra o negacionismo de Bolsonaro
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro disse na reunião da cúpula do G-20, 
realizada por videoconferência neste sábado, que tensões raciais são alheias à 
História do Brasil e que há um movimento político para “destruir” a diversidade 
e dividir os brasileiros. Pois bem, o mundo se levantou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/o-mundo-protesta-contra-o-
negacionismo-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 10:00:40
Título: Objetivos do Milênio: as cadeias globais de produção e a volta da 
Organização Mundial do Comércio
Descrição: Embora positivos, há o risco desses acordos dividirem o mundo em 
clubes diferentes, com regras diferentes. E aí volta a proposta de revigoramento
da Organização Mundial do Comércio, que lide com as novas questões de fluxos de 
dados, serviços, proteção de DPI e empresas estatais transfronteiriços.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/objetivos-do-milenio-as-cadeias-
globais-de-producao-e-a-volta-da-organizacao-mundial-do-comercio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 09:00:16
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições Chris Christie chama a conduta da equipe jurídica de Trump 
de constrangimento nacional 66K Washington Post: Chris Christie chama a conduta 
da equipe jurídica de Trump de constrangimento nacional 66K Washington Post: 
Mais republicanos na ponta dos pés em direção ao reconhecimento da vitória de 
Biden 73 NYT&gt, Página inicial do NYT Coronavirus Mãe solteira discute a 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-195/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 22:05:56
Título: GGN Covid Brasil: 124 milhões em áreas de alto crescimento de óbitos
Descrição: Os dados que acabaram de sair mostram que 124 milhões de brasileiros 
habitam regiões em que os óbitos crescem a um ritmo superior a 25% em 14 dias. 
Gráficos de curto prazo Há alguns ajustes no dia, mas a tendência continua sendo
de se manter a média em patamares elevados. Gráficos de longo prazo Embora 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-124-milhoes-em-areas-
de-alto-crescimento-de-obitos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 21:08:26
Título: O dia em que Alexandre de Moraes salvou a eleição de Bolsonaro
Descrição: Desde os tempos em que saudava torturadores e cuspia em estátuas de 
mortos pela ditadura e investia contra a ditadura, Bolsonaro foi poupado. Essa 
condescendência foi o ovo da serpente que colocou Bolsonaro na presidência.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-dia-em-que-alexandre-de-moraes-salvou-a-
eleicao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 19:53:00
Título: No segundo dia do G20, Bolsonaro diz que preserva meio ambiente
Descrição: Presidente diz apresentar “fatos” e que o país mantém o compromisso 
de preservar a Amazônia e o Pantanal, no primeiro dia, Bolsonaro contestou 
racismo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/no-segundo-dia-do-g20-bolsonaro-diz-que-
preserva-meio-ambiente/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 17:44:11
Título: Governo Bolsonaro estuda construir nova estrada na Amazônia
Descrição: Projeto é continuação da BR-364, rodovia teria 152 km de extensão e 
ligaria Cruzeiro do Sul, no Acre, à fronteira com o Peru
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-estuda-construir-nova-
estrada-na-amazonia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 16:35:06
Título: GGV Covid Mundo: Europa e EUA batem recordes diários
Descrição: Balanço de novos casos Gráficos de longo prazo Gráficos de curto 
prazo Maiores aumentos Picos de casos Novos casos per capita Balanço de novos 
óbitos Gráficos de longo prazo Gráficos de curto prazo Maiores aumentos Picos de
óbitos Novos óbitos per capita Grupos de países: Europa Grupo de países: maiores
altas Grupos de países: leste [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggv-covid-mundo-europa-e-eua-batem-
recordes-diarios/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 16:19:25
Título: Mais um episódio crime racial do Carrefour
Descrição: Como se esperava, ficou caracterizado no ato de reconhecimento que 
Januário foi sequestrado pela milícia do Carrefour, arrastado para cárcere 
privado e torturado brutalmente. E no ato de reconhecimento o gerente da loja 
estava entre os agressores e todos os milicianos foram identificados.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mais-um-episodio-crime-racial-do-
carrefour/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 16:10:51
Título: Ângela Diniz: a morte póstuma de Evandro Lins e Silva, o advogado do 
século, por Luis Nassif
Descrição: Que o caso sirva de exemplo para Ministros do Supremo que se deixaram
deslumbrar pelas glórias momentâneas e não escaparão do julgamento da história. 
Embora reconheça que, o deslumbramento de alguns deles com os holofotes do 
momento, denotam personalidades muito superficiais para se preocuparem com o 
julgamento da história.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/angela-diniz-a-morte-postuma-de-evandro-
lins-e-silva-o-advogado-do-seculo-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-22 16:02:32
Título: Frase de Mourão é a mais racista de todas, diz Jânio de Freitas
Descrição: Em artigo, jornalista diz que considerar a inexistência do racismo no
Brasil \é fazer com que a discriminação seja correta e merecida pelos negros\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/frase-de-mourao-e-a-mais-racista-de-todas-
diz-janio-de-freitas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 09:35:08
Título: “Eleição do Bolsonaro foi um grande erro para o Brasil”, diz João Doria
Descrição: Eleito governador paulista sob a alcunha do Bolsodoria, tucano João 
Doria diz estar arrependido por apoiar Bolsonaro. \Prometeu um país liberal e 
não fez\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicao-do-bolsonaro-foi-um-grande-
erro-para-o-brasil-diz-joao-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 02:55:59
Título: Vídeo: curtos-circuitos causam explosões em rua de Macapá após Bolsonaro
ir “religar a luz” no estado
Descrição: Cenas foram compartilhadas em redes sociais, nas imagens, as 
explosões se assemelham a fogos de artifício
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-curtos-circuitos-causam-explosoes-
em-rua-de-macapa-apos-bolsonaro-ir-religar-a-luz-no-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 02:23:23
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Título: Mulher que fez ataque homofóbico em padaria de SP já foi presa furtando 
roupas da Zara
Descrição: Crime foi flagrado em abril de 2016, na ocasião, alegou sofrer de 
transtorno psiquiátrico, pagou fiança e foi solta, ela se defendeu da mesma 
forma agora
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulher-que-fez-ataque-homofobico-em-
padaria-de-sp-ja-foi-presa-furtando-roupas-da-zara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 01:15:05
Título: Felipe Neto critica editorial do Estadão que indica voto em Covas: 
vergonha
Descrição: Youtuber apoia a eleição de Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo, 
e até jogou Among Us com o candidato
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/felipe-neto-critica-editorial-do-
estadao-que-indica-voto-em-covas-vergonha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 00:09:36
Título: Carrefour tem responsabilidade sobre terceirizada, diz executivo  ao 
Fantástico
Descrição: Vice-presidente de Recursos Humanos da rede diz que critérios e 
exigências para empresas de segurança serão revistos após morte de João Alberto 
Freitas em uma das lojas do grupo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carrefour-tem-responsabilidade-sobre-
terceirizada-diz-executivo-ao-fantastico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 23:23:12
Título: Túlio Gadêlha diz que PSB quis negociar seu silêncio no segundo turno: 
“Me senti testemunha de um crime”
Descrição: Deputado manifestou apoio à Marília Arraes neste sábado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tulio-gadelha-diz-que-psb-quis-
negociar-seu-silencio-no-segundo-turno-me-senti-testemunha-de-um-crime/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 23:00:15
Título: Após 27 anos na Globo, Manhattan Connection faz seu último programa 
neste domingo
Descrição: Rumores indicam que o grupo está conversando com a CNN Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apos-27-anos-na-globo-manhattan-
connection-faz-seu-ultimo-programa-neste-domingo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 22:39:36
Título: Coalizão Negra por Direitos faz abaixo-assinado por boicote ao Carrefour
Descrição: Petição online passou de 14 mil assinaturas e foi feita devido ao 
assassinato de João Alberto Silveira Freitas, veja link
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/coalizao-negra-por-direitos-faz-
abaixo-assinado-por-boicote-ao-carrefour/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 22:21:56
Título: Funcionário de alto escalão de Crivella é flagrado com panfletos com 
fake news contra Eduardo Paes
Descrição: Márcio Giglio, Administrador Regional da Ilha do Governador, ainda 
tentou intimidar a pessoa que filmava. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/funcionario-de-alto-escalao-de-
crivella-e-flagrado-com-panfletos-com-fake-news-contra-eduardo-paes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 22:20:14
Título: Guerra Híbrida: racismo, meganhacização e caos sistêmico, por Wilson 
Ferreira
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Descrição: A meganhacização tornou-se um denominador comum para tudo no Brasil: 
Justiça, Economia, Polícia – o empoderamento da brutalidade como única solução 
possível para “passar o país a limpo”.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/cinegnose/guerra-hibrida-racismo-
meganhacizacao-e-caos-sistemico-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 22:07:59
Título: Marília Arraes diz que Justiça mandou João Campos tirar do ar mentiras 
sobre ela
Descrição: Campanha da candidata petista à Prefeitura do Recife conseguiu barrar
veiculação de informação falsa dando conta de que ela é contra o Prouni Recife 
pela propaganda de seu adversário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marilia-arraes-diz-que-justica-mandou-
joao-campos-tirar-do-ar-mentiras-sobre-ela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 21:41:04
Título: Ex-prefeito de Recife, João Paulo Lima, declara apoio à Marília Arraes
Descrição: Hoje no PCdoB, João Paulo foi o primeiro prefeito do PT da cidade, 
com dois mandatos seguidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-prefeito-de-recife-joao-paulo-lima-
declara-apoio-a-marilia-arraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 21:18:01
Título: Mulher é morta a facadas horas depois de pedir medida protetiva contra 
ex
Descrição: “O suspeito é casado e tinha uma relação extraconjugal com a vítima, 
mas parece que a mulher não queria mais ele”, informou a PM
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-e-morta-a-facadas-horas-depois-
de-pedir-medida-protetiva-contra-ex/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 21:01:53
Título: Em áudio, secretário de Covas dá aval para coação de diretores de 
creches: “Time do bem”
Descrição: Bruno Caetano, titular da pasta da Educação do tucano, enviou 
gravação a diretores, obtida pela Fórum, pedindo para gerar mais “informações 
positivas para serem reverberadas por todos nós”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-audio-secretario-de-covas-da-aval-
para-coacao-de-diretores-de-creches-time-do-bem/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 19:56:31
Título: PM é filmado enquanto espanca mulher que estava algemada
Descrição: O B.O. diz que ela estava bêbada e teria desacatado os policiais, mas
não faz menção às agressões do policial. Veja o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-e-filmado-enquanto-espanca-mulher-
que-estava-algemada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 19:36:54
Título: Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli são investigados por ataques à 
Justiça Eleitoral
Descrição: Além deles, outros dois deputados bolsonaristas são alvos de 
inquérito por campanha de fake news contra segurança das eleições, segundo 
Estadão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-e-carla-zambelli-
sao-investigados-por-ataques-a-justica-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 19:14:33
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Título: Diaristas denunciam assédio pelo WhattsApp: “dou 300 a mais caso aceite 
usar shortinho curtinho”
Descrição: Grupo foi criado com o objetivo de denunciar “clientes perigosos”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/diaristas-denunciam-assedio-pelo-
whattsapp-dou-300-a-mais-caso-aceite-usar-shortinho-curtinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 18:57:18
Título: Marília Arraes posta foto de João Campos com Aécio Neves: “Recordar é 
viver”
Descrição: Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira mostrou Arraes com 55% 
das intenções dos votos válidos, ante 45% de João Campos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marilia-arraes-posta-foto-de-joao-
campos-com-aecio-neves-recordar-e-viver/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 17:54:14
Título: Vídeo: Polícia americana executa dois adolescentes negros na Flórida
Descrição: Imagens mostram policial descarregando oito tiros no carro que 
imaginava ser roubado, mas era da namorada de um dos garotos
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-policia-americana-executa-dois-
adolescentes-negros-na-florida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 17:52:34
Título: Bolsonaro anuncia que amapaenses não pagarão energia em razão do apagão
Descrição: O ministro de Minas e Energia afirma que governo irá arcar com o 
custo dos últimos 30 dias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-anuncia-que-amapaenses-nao-
pagarao-energia-em-razao-do-apagao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 17:12:45
Título: Candidato do PT abre vantagem em Feira de Santana
Descrição: Zé Neto está com oito pontos de vantagem em relação a seu adversário,
o atual prefeito Colbert Martins (MDB)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-pt-abre-vantagem-em-
feira-de-santana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 17:09:29
Título: G20: Bolsonaro foge de debate sobre clima e critica “frases demagógicas”
sobre preservação ambiental
Descrição: Antes do discurso, Bolsonaro foi às redes sociais e, em tom de 
ironia, publicou um vídeo em que um gigante de pedra tenta defender uma 
cidadezinha de uma avalanche
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/g20-bolsonaro-foge-de-
debate-sobre-clima-e-critica-frases-demagogicas-sobre-preservacao-ambiental/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 15:46:44
Título: Prefeito de Guarulhos é alvo de pedido de cassação após distribuir 
cestas básicas em favela às vésperas da eleição
Descrição: Prefeito Gustavo Henric Costa (PSD) disputa a reeleição na cidade. Na
representação entregue à Justiça Eleitoral há fotos e vídeo da ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-de-guarulhos-e-alvo-de-
pedido-de-cassacao-apos-distribuir-cestas-basicas-em-favela-as-vesperas-da-
eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 15:38:22
Título: Na quarentena, 45% dos brasileiros passaram a consumir mais produtos 
plant-based, diz pesquisa
Descrição: NA
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Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/saude/na-quarentena-45-dos-
brasileiros-passaram-a-consumir-mais-produtos-plant-based-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-22 14:37:20
Título: “Hitlerista” que ameaçou primeira vereadora negra em Joinville é alvo de
operação da polícia
Descrição: Jovem de 22 anos, que mora com a mãe, diz fazer parte da \juventude 
hitlerista\ e ameaçou de morte Ana Lúcia Martins, do PT.  \Só falta a gente 
matar ela e entrar o suplente que é branco”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/hitlerista-que-ameacou-primeira-
vereadora-negra-em-joinville-e-alvo-de-operacao-da-policia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-22 07:26:34
Título: RenovaBR: os 147 jovens eleitos a serviço das elites em 2020
Descrição: Grupo defende a “renovação política”. Na prática, só garante que os 
interesses dos seus financiadores sejam atendidos.The post RenovaBR: os 147 
jovens eleitos a serviço das elites em 2020 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/22/renovabr-os-147-jovens-eleitos-a-
servico-das-elites-em-2020/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-23 03:00:00
Título: \No instante em que se anuncia uma nova ditadura, ainda pior do que a de
1964, Frei Carlos Josaphat faz muita falta\. Entrevista especial com Roberto 
Romano
Descrição: No dia 9 de novembro de 2020, faleceu o Frei Carlos Josaphat, um dos 
ma [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604870-frei-carlos-josaphat-o-profetismo-da-
verdade-contra-os-golpes-as-mentiras-e-as-propagandas-enganosas-entrevista-
especial-com-roberto-romano
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-23 06:00:56
Título: Projeto contra violência doméstica na pandemia parado no Senado há 
quatro meses
Descrição: Aprovado pela Câmara, o projeto de lei que reforça o acolhimento a 
mulheres vítimas de violência doméstica na pandemia está parado no Senado há 
mais de quatro meses. O texto foi aprovado pela Câmara em 9 de julho, e enviado 
ao Senado quatro dias depois. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/projeto-contra-violencia-domestica-
na-pandemia-parado-no-senado-ha-quatro-meses-24758727
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-22 18:11:46
Título: Após risco de tornar o Brasil ‘criminoso do clima’, Bolsonaro acena com 
compromissos ambientais
Descrição: Em discurso durante o segundo dia da conferência do G20, presidente 
reconheceu o peso da agenda ambiental em acordos comerciais, mas voltou a 
reclamar de “ataques injustificados”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-22/apos-risco-de-tornar-o-brasil-
criminoso-do-clima-bolsonaro-acena-com-compromissos-ambientais.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-22 23:14:27
Título: “A elite não aceita que a filha do porteiro estude no exterior”, diz 
mestranda brasileira na Europa
Descrição: Gabriella Figueiredo cresceu rodeada de olhares preconceituosos. 
Prestes a concluir o mestrado em história da arte, na Espanha, ela quer ver mais
personagens do subúrbio na literatura
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-11-22/a-elite-nao-aceita-que-a-
filha-do-porteiro-estude-no-exterior.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2020-11-23 00:43:33
Título: Manifestantes saem às ruas na Guatemala para pedir a renúncia do 
presidente
Descrição: Manifestação na Cidade da Guatemala teve repercussões em cidades do 
interior e foi provocada pela aprovação do maior orçamento da história do país
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-23/manifestantes-saem-as-
ruas-na-guatemala-para-pedir-a-renuncia-do-presidente.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-22 16:22:14
Título: O ‘modelo peruano’, à beira do abismo 
Descrição: Protestos de jovens põem contra as cordas um sistema político e 
judicial desacreditado
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-22/o-modelo-peruano-a-
beira-do-abismo.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-23 06:00:06
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 23 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (23), marcada pelo comunicado dos líderes do G20, pela reunião do 
governo brasileiro com laboratórios de cinco vacinas, pelo possível descarte de 
quase sete milhões de testes para COVID-19 no Brasil e pelo anúncio do início da
vacinação nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020112316485511-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-23-de-novembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-23 05:42:18
Título: Por que EUA enviam bombardeiros estratégicos para Oriente Médio?
Descrição: No contexto da retirada anunciada das tropas norte-americanas do 
Iraque e Afeganistão, o Comando Central dos EUA enviou seus bombardeiros 
estratégicos B-52 Stratofortress ao Oriente Médio.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020112316485789-por-que-eua-enviam-
bombardeiros-estrategicos-para-oriente-medio/
 
Fonte: Xinhua
Título: China se protege contra ressurgimento da COVID-19 durante inverno e 
primavera
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139537531.htm

Fonte: Xinhua
Título: Afegãos indignados com alegados crimes de guerra cometidos por soldados 
australianos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139537003.htm

Fonte: Xinhua
Título: Primeira aeronave venezuelana passa com êxito em voos de teste
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139536994.htm

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-11-23 03:19:58
Título: Relatórios: o primeiro-ministro israelense voou para a Arábia Saudita, 
conheceu o príncipe herdeiro
Descrição: JERUSALEM (AP) - A mídia israelense informou na segunda-feira que o 
primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voou para a Arábia Saudita para um encontro
clandestino com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que marcaria o primeiro
encontro conhecido entre altos funcionários israelenses e sauditas. A mídia em 
hebraico citou um oficial israelense não identificado como dizendo que Netanyahu
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