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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 18:21:23
Título: \Campeão de desmatamento\, senador Irajá Abreu é acusado de estupro
Descrição: Em nota, parlamentar nega imputação, afirma que denúncia é “infame” e
diz que advogado pedirá corpo de delito em modelo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/campeao-de-desmatamento-senador-
iraja-abreu-e-acusado-de-estupro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 20:57:56
Título: Senador Irajá Silvestre é acusado de estupro em São Paulo
Descrição: O senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), filho da também senadora 
Kátia Abreu (PP-TO), foi acusado de estupro por uma modelo de 22 anos. Um 
boletim de ocorrência foi registrado na madrugada desta segunda-feira (23) no 
14º Distrito Policial de Pinheiros, em São Paulo. A vítima, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/senador-iraja-silvestre-e-acusado-
de-estupro-em-sao-paulo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 19:14:08
Título: Senador é acusado de dopar e estuprar modelo
Descrição: Jovem de 22 anos abriu boletim de ocorrência contra Irajá Abreu (PSD)
durante a madrugada, diz CNN
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-e-acusado-de-dopar-e-estuprar-
modelo/

Fonte: Diário do centro do mundo
Data: 2020-11-10
Título: A suposta ligação entre o Café de La Musique, onde Mari Ferrer foi 
estuprada, e Jeffrey Epstein. Por Caique Lima
Descrição: O dono Café de La Musique, beach club de Florianópolis onde Mari 
Ferrer foi estuprada, possui uma suposta relação com Jeffrey Epstein, bilionário
americano denunciado por tráfico sexual de meninas menores de idade
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-suposta-ligacao-entre-o-cafe-
de-la-musique-onde-mari-ferrer-foi-estuprada-e-jeffrey-epstein-por-caique-lima/

Fonte: Rebelion.org
Data: 2019-12-19
Título: Ex-espião detalha o principal motivo de Israel por trás da operação de 
chantagem sexual de Epstein
Descrição: Mint Press fala com Ari Ben-Menashe, um ex-espião israelense que 
trabalhou em estreita colaboração com Robert Maxwell, pai de Ghislaine Maxwell, 
como parte de seu trabalho com a inteligência militar israelense e teve 
encontros frequentes com Jeffrey Epstein.
Url : https://rebelion.org/un-exespia-detalla-el-motivo-principal-de-israel-
detras-de-la-operacion-de-chantaje-sexual-de-epstein/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 22:40:24
Título: Denúncia do MP aponta que mulher de Queiroz ajudou a desviar mais de R$ 
1 milhão
Descrição: Denúncia do MP aponta que mulher de Queiroz ajudou a desviar mais de 
R$ 1 milhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/denuncia-do-mp-aponta-que-mulher-de-
queiroz-ajudou-a-desviar-mais-de-r-1-milhao/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-11-23 20:31:07
Título: Relatos da Consciência Negra: reunimos as vozes do 20 de novembro em São
Paulo
Descrição: Na 17ª Marcha da Consciência Negra de São Paulo, manifestantes 
tomaram às ruas em um misto de revolta, união e esperança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/relatos-da-consciencia-negra-
reunimos-as-vozes-do-20-de-novembro-em-sao-paulo
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 17:26:34
Título: Representatividade negra: qual é a cor dos donos das concessões de rádio
e TV no Brasil?
Descrição: Pesquisa analisa as concessões de rádio e TV no Brasil sob a 
perspectiva da Teoria Crítica Racial e mostra que a branquitude dos donos das 
emissoras ajudou a moldar um discurso discriminatório contra a população negra
Url :https://jornalggn.com.br/midia/representatividade-negra-qual-e-a-cor-dos-
donos-das-concessoes-de-radio-e-tv-no-brasil/

Fonte: Xinhua
Título: Há "esperança real" de acabar com a COVID-19 com vacinas, diz diretor-
geral da OMS
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539669.htm

Fonte: Xinhua
Título: Fiocruz prevê vacinar 130 milhões de brasileiros contra COVID-19 em 2021
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539501.htm

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-24 03:00:00
Título: \Há um processo de neutralização do discurso ultraconservador no 
Brasil\. Entrevista especial com Paulo Niccoli
Descrição: A mensagem central das eleições municipais deste ano é a de que \a 
democracia é o caminho ideal e adequado para a maioria da população [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604918-entrevista-especial-com-paulo-nicolli
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 20:22:22
Título: China propõe cooperação internacional e desenvolvimento verde na Cúpula 
do G20
Descrição: Em evento on-line, o presidente Xi Jinping defendeu ainda o 
compromisso em facilitar acesso à vacina a países pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/china-propoe-cooperacao-
internacional-e-desenvolvimento-verde-na-cupula-do-g20

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 13:14:09
Título: Com risco de rompimento de barragem da Vale, moradores de Barão de 
Cocais precisarão mudar
Descrição: A barragem é da Mina de Brucutu, que fica no município de São Gonçalo
do Rio Abaixo (MG), mas o trecho que tem risco de rompimento atinge Barão de 
Cocais. A mina é uma das maiores da Vale em Minas Gerais,
Url :https://jornalggn.com.br/tragedia/com-risco-de-rompimento-de-barragem-da-
vale-moradores-de-barao-de-cocais-precisarao-mudar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 02:43:32
Título: Boulos pede à Justiça que investigue Covas por esquema de coação 
denunciado pela Revista Fórum
Descrição: Prefeito e candidato do PSDB é acusado de obrigar funcionários a 
votar no tucano e a “gerar informações positivas para serem reverberadas por 
todos nós”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-pede-a-justica-que-investigue-
covas-por-esquema-de-coacao-denunciado-pela-revista-forum/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 20:12:03
Título: Após dois meses, Brasil volta a registrar mais de 200 mil casos de covid
por semana 
Descrição: Com eficácia em doses menores da vacina de Oxford, Fiocruz prevê 
imunização de 130 milhões de pessoas em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/apos-dois-meses-brasil-volta-a-
registrar-mais-de-200-mil-casos-de-covid-por-semana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 19:52:36
Título: Maria da Penha Virtual: mulheres do Rio podem pedir proteção judicial 
via app
Descrição: Novo aplicativo já está disponível na página do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/maria-da-penha-virtual-mulheres-
do-rio-podem-pedir-protecao-judicial-via-app
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 19:41:16
Título: Frente realiza ato em memória de João Alberto e exige uma Prefeitura 
antirracista
Descrição: Ato simboliza a união de partidos em torno da candidatura de Manuela 
D'Ávila e de um programa antirracista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/frente-realiza-ato-em-memoria-
de-joao-alberto-e-exige-uma-prefeitura-antirracista

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 01:32:00
Título: Recondução de Márcia Abrahão à reitora da UnB: vitória da autonomia 
universitária!
Descrição: No artigo de Yuri Soares e Jackson Raymundo: A UnB deixa uma 
importante lição para todas as universidades. É possível evitar intervenções! 
Para isso, cada universidade em processo de escolha de reitor deve levar a sério
a unidade política, a defesa da autonomia e da comunidade universitária.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/reconducao-de-marcia-abrahao-a-reitora-
da-unb-vitoria-da-autonomia-universitaria/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-23 13:03:11
Título: Duas chacinas em menos de 12 horas elevam pressão sobre Governo Duque na
Colômbia
Descrição: No fim de semana, 13 pessoas foram assassinadas em duas regiões do 
país. Sucessivos massacres são motivo de uma das principais criticas à gestão da
segurança pública
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-23/duas-chacinas-em-menos-
de-12-horas-na-colombia-elevam-pressao-sobre-governo-duque-na-colombia.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 19:28:10
Título: SP: Corrupção é o motivo para 35% das expulsões de policiais civis desde
2010
Descrição: Dado preocupa especialista: “Com corrupção, você esconde crimes, não 
desmonta quadrilhas, enfim, não investiga\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/sp-corrupcao-e-o-motivo-para-35-
das-expulsoes-de-policiais-civis-desde-2010
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 19:17:17
Título: Guatemala: protestos bloqueiam orçamento do próximo ano e pedem renúncia
do governo
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Descrição: País centro-americano enfrenta, além da pandemia mundial, crise 
institucional e efeitos de dois furacões no último mês
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/guatemala-protestos-bloqueiam-
orcamento-do-proximo-ano-e-pedem-renuncia-do-governo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 19:00:43
Título: Adenilde Petrina: a história da rádio que marcou a luta do povo negro em
Juiz de Fora
Descrição: Petrina foi líder da rádio Mega FM, que ficou no ar por 10 anos, até 
ser fechada pela Anatel em 2007
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/os-poderosos-nao-querem-que-a-
gente-se-informe-para-nao-lutarmos-diz-ativista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 18:20:26
Título: Crivella distribui panfletos com fake news sobre Paes, PSOL e \kit gay\ 
em campanha
Descrição: Folheto entregue em várias localidades da cidade também associa 
adversárioà liberação das drogas e liberação do aborto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/crivella-distribui-panfletos-
com-fake-news-sobre-paes-psol-e-kit-gay-em-campanha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 18:16:05
Título: Vereadoras trans eleitas no RS defendem que resultados das eleições 
quebram tabus
Descrição: O Brasil de Fato RS conversou com as três mulheres trans eleitas 
vereadoras em cidades do Rio Grande do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/vereadoras-trans-eleitas-no-rs-
defendem-que-resultados-das-eleicoes-quebram-tabus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 17:38:43
Título: Indígenas acusam PRF de promover conflitos na área central do Paraná
Descrição: Terra Indígena teve 4 presos e um atropelado desde o dia 11, polícia 
teria alterado cena de pisoteamento de cadáver
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/indigenas-acusam-prf-de-
promover-conflitos-na-area-central-do-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 17:20:54
Título: Artigo | Promover vínculos familiares e comunitários é proteger crianças
Descrição: Políticas públicas como o Primeira Infância Melhor o Programa Criança
Feliz apoiam famílias no cuidado de seus filhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/artigo-promover-vinculos-
familiares-e-comunitarios-e-proteger-criancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 17:08:58
Título: Artigo | As ações solidárias do MST e a construção do reino de justiça e
fraternidade
Descrição: Participar das ações solidárias promovidas pelo MST tem sido 
presenciar o milagre da \multiplicação dos pães\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/artigo-as-acoes-solidarias-do-
mst-e-a-construcao-do-reino-de-justica-e-fraternidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 16:21:21
Título: Cientistas combatem desinformação sobre covid-19 em apps como TikTok e 
Instagram
Descrição: Iniciativa global da Equipe Halo, da ONU, mostra o dia a dia dos 
pesquisadores em busca da vacina contra o coronavírus
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/cientistas-combatem-
desinformacao-sobre-covid-19-em-apps-como-tiktok-e-instagram
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 16:06:44
Título: Artigo | Mais um brutal episódio que se encaixa no racismo patente no 
país
Descrição: \Quantas notas o Carrefour Brasil ainda terá que emitir para lamentar
agressões ocorridas em suas lojas?\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/artigo-mais-um-brutal-episodio-
que-se-encaixa-no-racismo-patente-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 15:59:25
Título: Incidência e mortalidade da covid-19 no Rio afetou duas vezes mais 
negros que brancos
Descrição: Entre junho e setembro, quase metade dos óbitos (48,19%) registrados 
na capital por covid eram de pessoas negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/incidencia-e-mortalidade-da-
covid-19-no-rio-afetou-duas-vezes-mais-negros-que-brancos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 15:28:23
Título: Coletivo Beabah! realiza conversa on-line sobre literatura indígena
Descrição: Rede de bibliotecas comunitárias do Rio Grande do Sul recebe a 
escritora Telma Pacheco Tremembé no dia 25 de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/coletivo-beabah-realiza-
conversa-on-line-sobre-literatura-indigena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 14:26:07
Título: Em greve de fome há 5 dias, trabalhadores da educação exigem revogação 
de edital 
Descrição: Manifestantes querem diálogo com o governo e a não realização de 
prova de seleção durante a pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/em-greve-de-fome-ha-5-dias-
trabalhadores-da-educacao-exigem-revogacao-de-edital
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 12:36:53
Título: No escuro, Amapá enfrenta cheia, Bolsonaro é denunciado na OEA
Descrição: Presidente foi recebido com xingamentos e vaias da população em 
Macapá, no sábado (21)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/no-escuro-amapa-enfrenta-cheia-
bolsonaro-e-denunciado-na-oea
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 12:35:41
Título: SP: Na reta final da eleição, campanha de Guilherme Boulos dispara nas 
redes sociais 
Descrição: Levantamento mostra que visualização de vídeos feitos pelo candidato 
do PSOL ultrapassa 11 milhões, de Covas, 70 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/sp-na-reta-final-da-eleicao-
campanha-de-guilherme-boulos-dispara-nas-redes-sociais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 12:09:58
Título: Camponesas do MST partilham 6 toneladas de alimentos com mulheres de 
Londrina 
Descrição: Ato, no sábado (21), faz parte da campanha \Cultivar afetos, derrotar
a violência\, feminicídio aumentou na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/camponesas-do-mst-partilham-6-
toneladas-de-alimentos-com-mulheres-de-londrina
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-23 07:52:54
Título: Governo deveria pedir desculpa por proposta para Bolsa Família, diz 
Tereza Campello
Descrição: Ex-ministra critica falta de novas verbas para programa diante da 
crise socioeconômica do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/23/governo-deveria-pedir-desculpa-
por-proposta-para-bolsa-familia-diz-tereza-campello
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 00:17:56
Título: Felipe Neto é processado por vice de Covas, mas justiça rejeita pedido 
contra youtuber
Descrição: O youtuber Felipe Neto foi processado pelo vice na chapa de Bruno 
Covas (PSDB), o vereador Ricardo Nunes (MDB), mas o juiz negou liminar ao 
candidato. O vice de Covas é investigado por supostamente chefiar a Máfia das 
Creches no município de São Paulo. Nunes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/felipe-neto-e-processado-por-vice-
de-covas-mas-justica-rejeita-pedido-contra-youtuber/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 23:30:18
Título: Michigan dá o “beijo da morte” em Trump e certifica a vitória de Biden
Descrição: O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, pode ter uma nova 
crise de choro nesta segunda-feira (23). As autoridades eleitorais em Michigan 
certificaram seus resultados eleitorais hoje, resistindo à pressão do presidente
Donald Trump para atrasar o processo e oficializando a vitória do presidente 
eleito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/michigan-da-o-beijo-da-morte-em-
trump-e-certifica-a-vitoria-de-biden/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 22:30:40
Título: Auxílio emergencial acaba no final do ano, diz Guedes
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (23) 
que não haverá prorrogação do auxílio emergencial para 2021. De acordo com 
Guedes, a pandemia do coronavírus está cedendo no país e a atividade econômica 
está voltando. O que é uma mentira. Guedes participou hoje 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/auxilio-emergencial-acaba-no-final-
do-ano-diz-guedes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 21:28:56
Título: Deputado petista questiona ministro da Saúde sobre os 6,8 milhões de 
testes de Covid-19 prestes a vencer
Descrição: O líder da Minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), 
protocolou, na manhã desta segunda-feira (23), Requerimento de Informações (RIC 
1519/2020) sobre os 6,8 milhões de testes de Covid-19 prestes a vencer em um 
galpão em Guarulhos. Direcionado ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/deputado-petista-questiona-
ministro-da-saude-sobre-os-68-milhoes-de-testes-de-covid-19-prestes-a-vencer/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 17:54:38
Título: A emoção de uma mulher que encontrou Bolsonaro e mandou ele se fu***, 
ouça
Descrição: Em um áudio compartilhado pela deputada Jandira Feghali (PCdoB), é 
possível ouvir uma mulher falando de sua emoção de encontrar o presidente 
Bolsonaro bem de perto e mandar ele se f****. Jandira ainda ironizou: Bolsonaro 
muito querido. Só que não. Bolsonaro muito querido.  🥰
pic.twitter.com/LhTRiwD5C0 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/a-emocao-de-uma-mulher-que-
encontrou-bolsonaro-e-mandou-ele-se-fu-ouca/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 16:58:44
Título: Ilhas Salomão proíbem o Facebook para combater as fake news
Descrição: O governo das Ilhas Salomão defendeu sua decisão de proibir 
temporariamente o Facebook, uma medida que diz ter o objetivo de combater o 
cyberbullying e a difamação online. Ou seja, para coibir as fake news. A 
proibição, que ainda não entrou em vigor, recebeu uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ilhas-salomao-proibem-o-facebook-
para-combater-as-fake-news/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 16:30:14
Título: Baixaria e ‘fake news’ contra Marília Arraes em Pernambuco, assista
Descrição: A candidatura de João Campos (PSB) desceu ao esgoto para tentar 
reverter a derrota iminente no segundo turno em Recife. Cabos eleitorais 
contratados foram flagrados distribuindo um panfleto apócrifo com acusações 
absurdas contra Marília Arraes, junto com panfletos de Campos. Essa é uma das 
faces 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/baixaria-e-fake-news-contra-
marilia-arraes-em-pernambuco-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 15:45:41
Título: Blog do Esmael: Por que votar em Edmilson Rodrigues (PSOL) em Belém
Descrição: O Blog do Esmael mantém sua tradição de apoiar candidaturas 
progressistas, antifascistas, alinhadas com o propósito de derrotar o 
bolsonarismo e o atraso que ele representa para a nossa Nação. Neste sentido, em
Belém do Pará defendemos o voto e o apoio militante à candidatura 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/blog-do-esmael-por-que-votar-em-
edmilson-rodrigues-psol-em-belem/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 15:26:10
Título: Fafá de Belém pede votos para Edmilson Rodrigues do PSOL
Descrição: A cantora Fafá de Belém gravou um vídeo pedindo votos para Edmilson 
Rodrigues (PSOL) no segundo turno da disputa pela prefeitura da capital do Pará.
Eu entendo que para escolher  para comandar uma cidade, o ideal é uma pessoa que
tenha a cara da cidade, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fafa-de-belem-pede-votos-para-
edmilson-rodrigues-do-psol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 14:53:34
Título: Dilma diz que Marília e Manuela responderão aos ataques nas urnas
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff solidarizou-se com as candidatas 
Marília Arraes (PT) e Manuela D&#8217,Ávila (PCdoB) que disputam o segundo turno
em Recife e Porto Alegre, respectivamente. Ambas são vítimas de ataques 
machistas e de &#8216,fake news&#8217, disseminados pelas campanhas adversárias 
embaladas no fascismo bolsonarista. Dilma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/dilma-diz-que-marilia-e-manuela-
responderao-aos-ataques-nas-urnas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-23 14:43:12
Título: Jornal francês Libération diz que morte de João Alberto relança debate 
sobre racismo no Brasil
Descrição: A morte brutal de João Alberto Silveira Freitas no Brasil continua 
repercutindo na imprensa francesa. O jornal Libération publica nesta segunda-
feira (23) uma matéria sobre a onda de revolta provocada pelo assassinato do 
homem negro, espancado por dois seguranças de uma unidade do Carrefour em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jornal-frances-liberation-diz-que-
morte-de-joao-alberto-relanca-debate-sobre-racismo-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-11-23 20:35:52
Título: Guedes diz que vai “para o ataque” das privatizações no que falta de 
governo Bolsonaro
Descrição: \No segundo ano, e nos próximos dois anos, vamos para o ataque. Vamos
para as privatizações, com abertura\, afirmou o ministro da Economia
Url :https://jornalggn.com.br/gestao-publica/guedes-diz-que-vai-para-o-ataque-
das-privatizacoes-no-que-falta-de-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 20:02:48
Título: “Que o que estamos passando no Amapá sirva de lição”
Descrição: Crise no estado escancara descaso governamental e efeitos danosos da 
privatização, leia a entrevista com Jedilson de Oliveira, presidente do STIU-
Amapá
Url :https://jornalggn.com.br/energia/que-o-que-estamos-passando-no-amapa-sirva-
de-licao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 19:12:34
Título: Instituto Butantan diz esperar “cooperação da Anvisa” para fase final da
CoronaVac
Descrição: O Instituto Butantan anunciou, nesta segunda, que a vacina chinesa 
atingiu voluntários mínimos para fase final do estudo
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/instituto-butantan-diz-esperar-
cooperacao-da-anvisa-para-fase-final-da-coronavac/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 18:35:17
Título: Os ventos sopram nas Américas, por Paulo Endo
Descrição: Os ventos da democracia voltam a soprar por toda a América e eles 
chegam ao Brasil antes do que esperávamos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/os-ventos-sopram-nas-americas-por-paulo-
endo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 17:18:46
Título: Neste Natal, compre do comércio local, ajude o informal que mora ao seu 
lado
Descrição: Natal é época em que pequenos comerciantes de bairros, cooperativas e
artesãos em situação financeira crítica tentam se reerguer na crise da pandemia 
e pagar as contas 
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/neste-natal-compre-do-comercio-local-
ajude-o-informal-que-mora-ao-seu-lado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 16:18:34
Título: Maior acordo comercial do mundo é celebrado sem os Estados Unidos, por 
Rúbia Marcussi Pontes
Descrição: Parceria Regional Econômica Abrangente é vista como uma vitória da 
China
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/maior-acordo-comercial-do-mundo-e-
celebrado-sem-os-estados-unidos-por-rubia-marcussi-pontes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 15:43:37
Título: Rede Regional de Notícias: uma agência à disposição do Governo 
Bolsonaro?, por Tânia Giusti
Descrição: “Um novo grupo de mídia” é como se define a Rede Regional de 
Notícias, que propõe distribuir conteúdo “sem filtro” dos três poderes para 
emissoras regionais.
Url :https://jornalggn.com.br/midia/rede-regional-de-noticias-uma-agencia-a-
disposicao-do-governo-bolsonaro-por-tania-giusti/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-11-23 15:38:06
Título: PM-CE agrediu mulheres no Dia da Consciência Negra, por Marcelo Auler
Descrição: A violência da polícia militar cearense se abateu sobre mulheres, 
crianças e jovens, ainda que não tenha deixado feridos. Mas mulheres foram 
arrastadas e os manifestantes dispersos com gás de pimenta e balas de borracha.
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/pm-ce-agrediu-mulheres-no-dia-da-
consciencia-negra-por-marcelo-auler/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 15:07:48
Título: Coronavírus: Cerco de Israel deixa sistema de saúde de Gaza próximo ao 
colapso
Descrição: O COVID está se espalhando exponencialmente em Gaza - um dos lugares 
mais populosos do planeta - especialmente em campos de refugiados, e o 
ministério da saúde alertou para implicações “desastrosas”.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-cerco-de-israel-deixa-
sistema-de-saude-de-gaza-proximo-ao-colapso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 14:20:58
Título: Coronavírus: A vacina Oxford AstraZeneca apresenta até 90% de eficácia
Descrição: Esta é a terceira vacina a produzir resultados de eficácia, seguindo 
a Pfizer/BioNTech e a Moderna, cujas vacinas foram feitas com uma tecnologia 
diferente.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-a-vacina-oxford-
astrazeneca-apresenta-ate-90-de-eficacia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 12:37:11
Título: Portaria reconhece estado de calamidade pública no Amapá
Descrição: A portaria foi publicada no dia 21, no Diário Oficial da União. O 
secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, 
reconheceu o estado de calamidade pública no Amapá por procedimento sumário.
Url :https://jornalggn.com.br/tragedia/portaria-reconhece-estado-de-calamidade-
publica-no-amapa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-23 12:00:45
Título: Vacina, Política e Ideologia, por Edmundo de Moraes
Descrição: A discussão sobre a vacina contra a COVID-19 no nosso país está sendo
pautada muito mais pelo uso político e ideológico do tema do que pelos seus 
aspectos científicos e sociais.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/vacina-politica-e-ideologia-por-edmundo-
de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 02:56:54
Título: Jornalista leva invertida de Boulos ao perguntar sobre “trânsito” 
causado por manifestações do MTST
Descrição: \Congestionamento imenso é o que eu vivo todo dia para chegar no 
Campo Limpo. E não tem 'trancaço' nenhum\, disse o candidato do PSOL em 
entrevista ao Roda Viva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/jornalista-leva-
invertida-de-boulos-ao-perguntar-sobre-transito-causado-por-manifestacoes-do-
mtst/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 02:18:51
Título: Boulos diz gostaria de morar na cidade da propaganda de Covas: “Pena que
não é a São Paulo real”
Descrição: Candidato do PSOL também rebateu as acusações de que é \radical\: \Eu
luto há 20 anos para que as pessoas tenham um teto. Isso é radicalismo?\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/boulos-diz-gostaria-de-
morar-na-cidade-da-propaganda-de-covas-pena-que-nao-e-a-sao-paulo-real/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 01:56:22
Título: Túlio Gadêlha insinua que assessor que o desmentiu teria sido 
pressionado
Descrição: Em tuíte publicado nesta segunda, o deputado do PDT pernambucano 
disse que “na vida como na política, é comum pessoas voltarem atrás no que dizem
diante de pressão”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tulio-gadelha-insinua-que-assessor-
que-o-desmentiu-teria-sido-pressionado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 01:31:00
Título: Para explicar B.O., Covas diz que vice e esposa chamam a polícia quando 
se desentendem
Descrição: No Roda Viva, tucano defendeu o vice Ricardo Nunes, que é acusado de 
violência doméstica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/pra-explicar-b-o-covas-
diz-que-vice-e-esposa-chamam-a-policia-quando-se-desentendem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 01:00:16
Título: China promete represálias a visita de almirante dos EUA a Taiwan
Descrição: Ministério das Relações Exteriores do gigante asiático afirmou que 
“se opõe taxativamente” a qualquer relação diplomática ou militar entre 
autoridades americanas e taiwanesas
Url :https://revistaforum.com.br/global/china-promete-represalias-a-visita-de-
almirante-dos-eua-a-taiwan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 00:42:30
Título: O Brasil pode ter se livrado de Moro e Huck em 2022
Descrição: Não dá, o Brasil não aguenta mais aventureiros no poder, ainda mais 
que fiquem brincando de fazer política!
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-brasil-pode-ter-se-livrado-de-moro-e-
huck-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 00:36:33
Título: Com Covid-19, Washington Quaquá (PT) é internado no hospital que começou
a construir como prefeito
Descrição: Ex-prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Quaquá disse 
que está com até 50% dos pulmões comprometidos e elogiou a estrutura do hospital
Ernesto Che Guevara, obra de sua gestão
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-covid-19-washington-quaqua-pt-
e-internado-no-hospital-que-comecou-a-construir-como-prefeito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 00:20:46
Título: Michigan confirma vitória de Biden e Casa Branca autoriza início do 
processo de transição
Descrição: Apesar de não reconhecer formalmente a derrota eleitoral, Donald 
Trump escreveu tuíte expressando estar de acordo com a transição e assegurando 
que sua equipe irá colaborar
Url :https://revistaforum.com.br/global/michigan-confirma-vitoria-de-biden-e-
casa-branca-autoriza-inicio-do-processo-de-transicao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 23:02:01
Título: Semana agitada na América Latina: GUATEMALA em chamas e imposto sobre 
grandes fortunas na ARGENTINA
Descrição: Novembro segue sendo um mês agitado na América Latina. Enquanto 
manifestantes incendeiam o Congresso da Guatemala após a votação de um pacote 
que corta direitos sociais, a Argentina vê o avanço de uma agenda progressista. 
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Na Bolívia, o presidente Luis Arce reencontra Evo Morales e, no vizinho Chile, 
uma nova jornada de protestos ameaça o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/semana-agitada-na-america-latina-
guatemala-em-chamas-e-imposto-sobre-grandes-fortunas-na-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 22:49:37
Título: OMS alerta para “risco real de que pobres fiquem sem vacina” contra o 
coronavírus
Descrição: Diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, fez um apelo aos 
líderes mundiais sobre a necessidade de um plano global de vacinação que 
custaria bilhões de dólares
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oms-alerta-para-risco-real-de-que-
pobres-fiquem-sem-vacina-contra-o-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 22:41:01
Título: Com Covid, Osmar Terra é transferido para a UTI e respira com ajuda de 
aparelhos, diz jornalista
Descrição: Negacionista da pandemia, ex-ministro de Bolsonaro deu entrada no 
hospital da PUC de Porto Alegre no domingo e constatou inflamação nos pulmões
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-covid-osmar-terra-e-
transferido-para-a-uti-e-respira-com-ajuda-de-aparelhos-diz-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 22:08:52
Título: Um dia após Covas ir a culto, Boulos recebe apoio de pastores 
evangélicos
Descrição: Os dois postulantes à prefeitura de São Paulo buscam aproximação com 
o eleitorado cristão na última semana de campanha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/um-dia-apos-covas-ir-a-
culto-boulos-recebe-apoio-de-pastores-evangelicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 21:40:31
Título: Facebook diz que removeu mais de 140 mil conteúdos sobre eleições no 1º 
turno
Descrição: Rede social afirma que publicações violaram suas políticas de 
interferência eleitoral, incluindo também o Instagram
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/facebook-diz-que-removeu-mais-de-
140-mil-conteudos-sobre-eleicoes-no-1o-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 21:34:43
Título: Ibope aponta empate técnico entre João Coser (PT) e Delegado Pazolini 
(Republicanos) em Vitória
Descrição: Candidato do PT ganhou 6 pontos com relação à pesquisa feita na 
véspera do 1º turno, enquanto candidato do Republicanos oscilou 2 pontos para 
cima
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/ibope-aponta-empate-
tecnico-entre-joao-coser-pt-e-delegado-pazolini-republicanos-em-vitoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 21:25:58
Título: Felipe Neto diz que sua visão sobre o PT mudou: “Jovem faz bosta”
Descrição: Em live do Valor Econômico, o youtuber fez uma autocrítica sobre sua 
participação nas manifestações de 2013
Url :https://revistaforum.com.br/politica/felipe-neto-diz-que-sua-visao-sobre-o-
pt-mudou-jovem-faz-bosta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 21:07:49
Título: Jovem negro denuncia tortura e agressão de seguranças de mercado em 
Maceió (AL)
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Descrição: Seguranças do mercado GBarbosa teriam espancado e colocado um saco na
cabeça de um jovem de 19 anos para que ele admitisse ter roubado celulares, 
jovem estava com dinheiro no bolso para comprar aparelho
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/jovem-negro-denuncia-tortura-e-
agressao-de-segurancas-de-mercado-em-maceio-al/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 20:59:57
Título: Ataques misóginos e fake news contra Marília Arraes
Descrição: A menos de uma semana para o segundo turno, candidata do PT vira alvo
de panfletos apócrifos, João Campos apela ao antipetismo. Com Liana Cirne e 
Laura Capriglione
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ataques-misoginos-e-fake-news-contra-
marilia-arraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 20:50:08
Título: PT-BA entra com ação contra crime eleitoral em Feira de Santana e 
Vitória da Conquista
Descrição: Partido denuncia supostas práticas irregulares das prefeituras das 
duas cidades, onde candidatos da legenda disputam 2º turno contra os atuais 
prefeitos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-ba-entra-com-acao-contra-crime-
eleitoral-em-feira-de-santana-e-vitoria-da-conquista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 20:42:25
Título: Manifestantes convocam nova jornada de protestos contra Piñera no Chile
Descrição: População vai às ruas nesta segunda-feira (23) pedir a renúncia do 
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/global/manifestantes-convocam-nova-jornada-de-
protestos-contra-pinera-no-chile/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 20:22:14
Título: Vereador do Republicanos foge após ser acusado de espancar esposa com 
cabo de rodo
Descrição: Parlamentar, do partido de Carlos e Flávio Bolsonaro, teria 
descontado na esposa a raiva por não ter sido reeleito
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/vereador-do-republicanos-foge-apos-ser-
acusado-de-espancar-esposa-com-cabo-de-rodo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 19:03:42
Título: Em meio à eleição, governo Doria anuncia aumento de internações por 
Covid, sem novas medidas de contenção
Descrição: Foi a segunda semana seguida de alta nas hospitalizações no estado, 
secretário alegou que dados de casos ainda não estão estabilizados para avaliar 
novas iniciativas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-meio-a-eleicao-governo-doria-
anuncia-aumento-de-internacoes-por-covid-sem-novas-medidas-de-contencao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 18:43:20
Título: Contra PP e Bolsonaro, Maia articula blocão com PSDB, PT e PDT
Descrição: O presidente da Câmara quer evitar que a base mais fiel a Bolsonaro 
consiga o comando da casa legislativa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/contra-pp-e-bolsonaro-maia-articula-
blocao-com-psdb-pt-e-pdt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 18:35:46
Título: STF decide que governo Bolsonaro não pode esconder dados da pandemia
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Descrição: Supremo atende ação movida por partidos de oposição contra Ministério
da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-decide-que-governo-bolsonaro-nao-
pode-esconder-dados-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 15:51:51
Título: Manhattan Connection vai para a TV Cultura
Descrição: Após 27 anos em canais por assinatura da Rede Globo, programa acerta 
com a emissora de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/manhattan-connection-vai-para-a-tv-
cultura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 15:37:35
Título: Sócio oculto de Allan dos Santos no Terça Livre tem contrato com 
empresas públicas
Descrição: Bruno Ayres ,tem ainda uma empresa nos EUA, para onde Allan dos 
Santos fugiu após ser acusado de comandar a milícia digital bolsonarista em 
inquérito conduzido pelo STF. Blogueiro também teria feito ponte de empresário 
com veio da Havan
Url :https://revistaforum.com.br/politica/socio-oculto-de-allan-dos-santos-no-
terca-livre-tem-contrato-com-empresas-publicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 15:33:58
Título: “Rio só vendo a vista”, novo álbum de Martinho da Vila é tão bom quanto 
seu título
Descrição: A principal novidade do álbum é o fato do compositor nele voltar à 
sua origem, ou seja, o partido alto e o som dos terreiros
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/rio-so-vendo-a-
vista-novo-album-de-martinho-da-vila-e-tao-bom-quanto-seu-titulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 15:14:41
Título: Tribunal da União Europeia decide que canabidiol não é um narcótico
Descrição: Decisão é uma resposta à proibição do CBD imposta pelo governo da 
França em 2014, que considera a substância nociva à saúde pública
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tribunal-da-uniao-europeia-decide-que-
canabidiol-nao-e-um-narcotico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 14:58:09
Título: Jovem negro é agredido e xingado por segurança de bar em Brasília
Descrição: \Deu um chute na minha perna esquerda enquanto dizia: 'Bora preto 
f...\, relata o jovem
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jovem-negro-e-agredido-e-xingado-por-
seguranca-de-bar-em-brasilia/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-24 06:30:52
Título: Após Bolsonaro e Mourão negarem racismo no Brasil, Secretaria de 
Igualdade Racial silencia
Descrição: Após Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão negarem a existência do racismo
no Brasil, a Secretaria de Igualdade Racial silenciou. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/apos-bolsonaro-mourao-negarem-
racismo-no-brasil-secretaria-de-igualdade-racial-silencia-24762093
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-24 06:00:14
Título: Planalto gastará R$ 1,9 milhão com sistema de lives para Bolsonaro, 
Mourão e servidores
Descrição: O Planalto gastará até R$ 1,9 milhão para garantir um sistema de 
videoconferência que suporte chamadas por dispositivos móveis, como celulares, 
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tablets e celulares, e que permita videoconferências com até 200 pessoas ao 
mesmo tempo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-gastara-19-milhao-com-
sistema-de-lives-para-bolsonaro-mourao-servidores-24762000
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-24 05:00:17
Título: Após atraso na apuração, TSE fez testes extras em supercomputador para o
segundo turno
Descrição: A equipe de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) realizou testes extras no sistema de apuração de votos para evitar uma 
nova demora na divulgação dos resultados no segundo turno das eleições 
municipais, marcado para o próximo domingo. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/apos-atraso-na-apuracao-tse-fez-testes-
extras-em-supercomputador-para-segundo-turno-24761491
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-24 05:00:04
Título: 'Não esperamos nada de positivo do governo, mas jamais vamos desistir', 
diz líder indígena brasileira que recebeu prêmio Robert F. Kennedy de Direitos 
Humanos
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/nao-esperamos-nada-de-positivo-do-governo-
mas-jamais-vamos-desistir-diz-lider-indigena-brasileira-que-recebeu-premio-
robert-kennedy-de-direitos-humanos-24760829
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-24 08:40:39
Título: Pandemia gera escassez de matéria-prima e faz preços subirem no Brasil
Descrição: Quando a atividade começou a retomar na pandemia, ocorreu um 
desencontro: varejistas precisando comprar para repor estoques e indústrias com 
a produção ainda reduzida e sem estoques.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55048624
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-24 01:13:57
Título: Trump dá sinal verde para o início da transição de poder nos Estados 
Unidos
Descrição: “É o melhor para o interesse do nosso país”, disse o republicano em 
um tuíte, ainda sem reconhecer a vitória do democrata Joe Biden
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-24/trump-da-sinal-verde-
para-o-inicio-da-transicao-de-poder-nos-estados-unidos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-23 23:57:40
Título: Gabinete de Biden tem latino para imigração, multilateralista em 
política externa e Kerry para o clima
Descrição: Janet Yellen, ex-presidenta do Federal Reserve, é especulada como 
chefe do Tesouro. Ela seria a primeira mulher a ocupar o cargo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-23/gabinete-de-biden-tem-
latino-para-imigracao-multilateralista-em-politica-externa-e-kerry-para-o-
clima.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-23 13:50:57
Título: Márcia Lima: “Debate racial mudou de patamar. Não vejo mais os jovens 
aceitando silenciamento”
Descrição: Socióloga e professora da USP que coordena núcleo de pesquisas sobre 
raça no Cebrap afirma que o caso de João Alberto mostra que a visibilidade sobre
desigualdade e violência contra negros se ampliou. “O Brasil tem um George Floyd
por dia”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-23/marcia-lima-debate-racial-
mudou-de-patamar-nao-vejo-mais-os-jovens-aceitando-silenciamento.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-23 00:00:00
Título: Campanha de Boulos atinge R$ 5,3 milhões com fundão, vaquinha, artistas 
e até herdeira de empreiteiro
Descrição: Um dos principais nomes da esquerda no segundo turno das eleições 
municipais deste ano, Guilherme Boulos (PSOL) tem sua campanha a prefeito de São
Paulo financiada pelo diretório do partido, por uma vaquinha de apoiadores e 
doações de artistas e até de uma herdeira de empreiteiro.Leia mais (11/23/2020 -
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/campanha-de-boulos-atinge-r-53-milhoes-com-fundao-vaquinha-
artistas-e-ate-herdeira-de-empreiteiro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-23 00:00:00
Título: Juiz inocenta Dario Messer por crime que doleiro confessou em delação de
junho
Descrição: No último dia 11, a Justiça Federal do Rio de Janeiro absolveu o 
doleiro Dario Messer por crimes que ele mesmo confessou ter cometido, em delação
premiada.Leia mais (11/23/2020 - 09h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/juiz-inocenta-dario-messer-por-crime-que-doleiro-confessou-
em-delacao-de-junho.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 23:35:00
Título: Ex-deputado Jofran Frejat morre aos 83 anos, vítima de câncer
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709739-ex-deputado-jofran-frejat-morre-
aos-83-anos-vitima-de-cancer/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 22:31:00
Título: Projeto retira Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada do 
programa de privatizações
Descrição: Para o autor, o presidente da República usurpou a competência do 
Congresso, ao tratar de privatização via decreto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709199-projeto-retira-centro-nacional-
de-tecnologia-eletronica-avancada-do-programa-de-privatizacoes/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 22:17:00
Título: Projeto impede condenados por violência contra a mulher de assumir 
cargos públicos
Descrição: Proibição valerá para cargo ou emprego público em órgãos da 
administração direta e indireta e nas empresas estatais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709619-projeto-impede-condenados-por-
violencia-contra-a-mulher-de-assumir-cargos-publicos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 21:11:00
Título: Projeto anula decreto que autoriza frigoríficos a contratar veterinários
para inspeção animal
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709162-projeto-anula-decreto-que-
autoriza-frigorificos-a-contratar-veterinarios-para-inspecao-animal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 20:18:00
Título: Escolas e estudantes precisam de melhor acesso à internet para enfrentar
pandemia, apontam especialistas

https://www.camara.leg.br/noticias/709162-projeto-anula-decreto-que-autoriza-frigorificos-a-contratar-veterinarios-para-inspecao-animal/
https://www.camara.leg.br/noticias/709162-projeto-anula-decreto-que-autoriza-frigorificos-a-contratar-veterinarios-para-inspecao-animal/
https://www.camara.leg.br/noticias/709619-projeto-impede-condenados-por-violencia-contra-a-mulher-de-assumir-cargos-publicos/
https://www.camara.leg.br/noticias/709619-projeto-impede-condenados-por-violencia-contra-a-mulher-de-assumir-cargos-publicos/
https://www.camara.leg.br/noticias/709199-projeto-retira-centro-nacional-de-tecnologia-eletronica-avancada-do-programa-de-privatizacoes/
https://www.camara.leg.br/noticias/709199-projeto-retira-centro-nacional-de-tecnologia-eletronica-avancada-do-programa-de-privatizacoes/
https://www.camara.leg.br/noticias/709739-ex-deputado-jofran-frejat-morre-aos-83-anos-vitima-de-cancer/
https://www.camara.leg.br/noticias/709739-ex-deputado-jofran-frejat-morre-aos-83-anos-vitima-de-cancer/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/juiz-inocenta-dario-messer-por-crime-que-doleiro-confessou-em-delacao-de-junho.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/juiz-inocenta-dario-messer-por-crime-que-doleiro-confessou-em-delacao-de-junho.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/juiz-inocenta-dario-messer-por-crime-que-doleiro-confessou-em-delacao-de-junho.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/campanha-de-boulos-atinge-r-53-milhoes-com-fundao-vaquinha-artistas-e-ate-herdeira-de-empreiteiro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/campanha-de-boulos-atinge-r-53-milhoes-com-fundao-vaquinha-artistas-e-ate-herdeira-de-empreiteiro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/campanha-de-boulos-atinge-r-53-milhoes-com-fundao-vaquinha-artistas-e-ate-herdeira-de-empreiteiro.shtml


Descrição: Falta de acesso à internet pode levar ao aumento da evasão escolar 
nas comunidades e favelas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709663-escolas-e-estudantes-precisam-de-
melhor-acesso-a-internet-para-enfrentar-pandemia-apontam-especialistas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 20:17:00
Título: Projeto autoriza uso de fundo de segurança para treinar agentes no 
combate a crimes cibernéticos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708601-projeto-autoriza-uso-de-fundo-de-
seguranca-para-treinar-agentes-no-combate-a-crimes-ciberneticos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 19:29:00
Título: Projeto exige que pavimentação de via seja precedida por instalação de 
drenagem pluvial
Descrição: Recebimento de recursos federais estaria condicionado a esse 
requisito
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708946-projeto-exige-que-pavimentacao-
de-via-seja-precedida-por-instalacao-de-drenagem-pluvial/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 18:53:00
Título: Projeto transforma em feriado nacional Dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709562-projeto-transforma-em-feriado-
nacional-dia-nacional-de-zumbi-e-da-consciencia-negra/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-23 18:38:00
Título: Proposta prevê renegociação de dívidas tributárias para minimizar 
impacto da pandemia
Descrição: Programa Pert/Covid-19 é voltado para empresas e pessoas físicas em 
débito com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708957-proposta-preve-renegociacao-de-
dividas-tributarias-para-minimizar-impacto-da-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 24 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta terça-feira (24), marcada pela permissão de Trump para que Biden inicie 
transição, pelo alerta de segunda onda de COVID-19 no Brasil e lançamento bem-
sucedido de missão robótica chinesa rumo à Lua.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020112416493148-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-24-de-novembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 05:14:33
Título: Pentágono confirma início de transição de poder para Biden
Descrição: O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (ou Pentágono) confirmou 
o início dos procedimentos de transição para a administração Biden-Harris, após 
a Administração de Serviços Gerais o permitir.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112416491918-pentagono-confirma-
inicio-de-transicao-de-poder-para-biden/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 03:26:03
Título: Dólar perde liderança mundial pela 1ª vez desde 2013
Descrição: No mês de outubro, o euro suplantou o dólar como moeda preferida para
pagamentos globais pela primeira vez em sete anos.
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Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020112416491160-dolar-perde-lideranca-
mundial-pela-1-vez-desde-2013/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 00:51:30
Título: Grande desafio enfrentado pela ciência brasileira é a falta de 
investimentos, diz pesquisador
Descrição: Na última semana, o site Web of Science divulgou uma lista dos \
pesquisadores altamente citados\ de 2020. Dos 6.389 pesquisadores de mais de 60 
países, estão 19 brasileiros.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416491086-grande-desafio-
enfrentado-pela-ciencia-brasileira-e-a-falta-de-investimentos-diz-pesquisador/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-23 21:42:12
Título: Bolsonaro diz que 'vai ter uma nova opção' de partido em março caso não 
consiga criar a Aliança
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta segunda-feira (23), em 
resposta a apoiadores, que vai se filiar a outro partido caso não consiga 
oficializar a criação da Aliança Pelo Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112316490520-bolsonaro-diz-que-vai-
ter-uma-nova-opcao-de-partido-em-marco-caso-nao-consiga-criar-a-alianca/
 
Fonte: Xinhua
Título: Economia digital da China atinge 5,45 trilhões de dólares em 2019
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539233.htm

Fonte: Xinhua
Título: Portugal buscará unidade do bloco ao assumir presidência da UE, diz 
premiê
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539160.htm
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