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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 22:27:45
Título: Sem opção: depois de arroz, óleo e carne, preço da batata dispara 33%
Descrição: Alta foi motivada por fatores climáticos, IBGE aponta que os demais 
produtos alimentícios básicos continuaram subindo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sem-opcao-depois-de-arroz-oleo-e-carne-
preco-da-batata-dispara-33/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 20:42:32
Título: Lewandowski reafirma direito de Lula aos documentos retidos pela Lava 
Jato
Descrição: \... esta Suprema Corte emitiu uma determinação clara e direta para 
que o Juízo de origem assegurasse ao reclamante amplo, incondicional – e não 
fragmentado e seletivo - acesso a todos os dados e informes...\
Url :https://jornalggn.com.br/justica/lewandowski-reafirma-direito-de-lula-aos-
documentos-retidos-pela-lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 02:10:25
Título: A Lava Jato ri da cara dos brasileiros e do caos que instaurou, por 
Cleber Lourenço
Descrição: Poucos possuem coragem e peito para denunciar e apontar os desmandos 
dessa operação no país. É preciso coragem.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-lava-jato-ri-da-cara-dos-brasileiros-e-
do-caos-que-instaurou-por-cleber-lourenco/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 20:53:32
Título: Maioria dos trabalhadores de aplicativos de São Paulo deve votar em 
Boulos
Descrição: Pesquisa interna mostraria apoio expressivo desses trabalhadores ao 
candidato do PSOL, \Todos que tenho contato na categoria estão com Boulos\, 
disse à Fórum o líder dos entregadores antifascistas, Paulo Galo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/maioria-dos-
trabalhadores-de-aplicativos-de-sao-paulo-deve-votar-em-boulos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 15:47:13
Título: O que há de concreto nas acusações contra Ricardo Nunes, candidato a 
vice de Covas
Descrição: Candidatura do atual prefeito está em queda nas pesquisas de intenção
de voto, vice é um dos alvos preferenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/o-que-ha-de-concreto-nas-
acusacoes-contra-ricardo-nunes-candidato-a-vice-de-covas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 01:34:24
Título: Com “fuga” do vice de Covas, Folha e UOL farão sabatina só com Erundina,
vice de Boulos
Descrição: Ricardo Nunes, candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa de 
Bruno Covas (PSDB) e que foi acusado de violência doméstica pela esposa, alegou 
problemas na agenda para fugir do debate com a ex-prefeita
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/com-fuga-do-vice-de-
covas-folha-e-uol-farao-sabatina-so-com-erundina-vice-de-boulos/

Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-11-24 13:55:03
Título: Boulos comemora resultado da pesquisa Datafolha: “A onda da virada não 
para de crescer”
Descrição: O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), usou 
seu perfil no Twitter para comemorar o resultado da pesquisa Datafolha divulgada
nesta terça-feira (24). Ele disputa o segundo turno das eleições municipais na 
capital paulista com o atual prefeito Bruno Covas (PSDB). URGENTE! 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/boulos-comemora-resultado-da-
pesquisa-datafolha-a-onda-da-virada-nao-para-de-crescer/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 18:15:13
Título: PT, PCdoB, PDT, PSOL e Rede rechaçam ataques à Manuela D’Ávila
Descrição: Em manifestação conjunta, PT, PCdoB, PDT, PSOL e Rede rechaçam 
ataques à candidata à Prefeitura de Porto Alegre, alvo de um bombardeio do 
bolsonarismo e conservadores que apoiam adversário. “O ódio à Manuela D’Ávila é 
diretamente proporcional ao seu destaque político, ao seu sucesso eleitoral, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-pcdob-pdt-psol-e-rede-rechacam-
ataques-a-manuela-davila/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 16:49:10
Título: \Emerge desta eleição uma esquerda com rosto de mulher\, diz Margarida 
Salomão (PT)
Descrição: Ex-reitora da UFJF, a petista disputa o segundo turno para a 
prefeitura de Juiz de Fora, quarto maior município mineiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/emerge-desta-eleicao-uma-
esquerda-com-rosto-de-mulher-diz-margarida-salomao-pt

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 15:02:23
Título: Pesquisa Ipespe sobre o 2º turno em Recife: Marília Arraes tem 54% e 
João Campos 46%
Descrição: Pesquisa Ipespe/Folha de Pernambuco divulgada na madrugada desta 
terça-feira (24) mostra Marília Arraes (PT) liderando a disputa pela Prefeitura 
de Recife (PE), com 54% dos votos válidos. Seu adversário, João Campos (PSB), 
aparece com 46%. No levantamento estimulado, Marília tem 44% das citações e 
Campos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pesquisa-ipespe-sobre-o-2o-turno-
em-recife-marilia-arraes-tem-54-e-joao-campos-46/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 16:54:49
Título: “Recife não é para amadores”, diz Túlio Gadêlha
Descrição: O deputado Túlio Gadêlha (PDT) que está convidado a se retirar do PDT
por apoiar a candidata do PT, Marília Arraes, para a prefeitura do Recife, 
acusou o PSB de contratar seus ex-assessores implicados em desvio de conduta 
moral. Veja o que escreveu Túlio: Você 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/recife-nao-e-para-amadores-diz-
tulio-gadelha/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 12:32:03
Título: CUT declara apoio às candidaturas de esquerda no 2º turno das eleições 
municipais
Descrição: A Central Única dos Trabalhadores (CUT) divulgou nesta segunda-feira 
(23) uma resolução na qual declara apoio às candidaturas de esquerda que 
disputam o segundo turno das eleições municipais 2020. “A CUT manifesta seu 
apoio às candidaturas do campo da esquerda e comprometidas com a defesa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/cut-declara-apoio-as-candidaturas-
de-esquerda-no-2o-turno-das-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
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Título: Lula supera Doria como cabo eleitoral no 2º turno de São Paulo, aponta 
Datafolha
Descrição: Os principais padrinhos políticos em S&atilde,o Paulo s&atilde,o 
eficazes para afugentar o eleitorado da maior cidade do país. No segundo turno, 
contudo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é menos pior do que o 
governador Jo&atilde,o Doria (PSDB-SP) como apoiador.Leia mais (11/24/2020 - 
12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/lula-supera-doria-como-cabo-eleitoral-no-2o-turno-de-sao-
paulo-aponta-datafolha.shtml

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-24 19:19:32
Título: Mulheres negras eleitas: “e agora, quem cuida delas?”
Descrição: Em entrevista à Pública, Anielle Franco, irmã de Marielle, fala sobre
candidaturas negras, porque desistiu de concorrer nas eleições e o assassinato 
de João Alberto
Url :https://apublica.org/2020/11/mulheres-negras-eleitas-e-agora-quem-cuida-
delas/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-24 15:33:42
Título: Está sendo criada uma frente ampla da sociedade contra os delírios 
kafkianos de Bolsonaro? 
Descrição: O despertar do melhor da sociedade sem diferença de cores políticas é
como uma revolução silenciosa, mas real. A única que será capaz de fazer frente 
nas urnas ao pesadelo que o país está vivendo
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-11-24/esta-sendo-criada-uma-frente-
ampla-da-sociedade-contra-os-delirios-kafkianos-de-bolsonaro.html

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 19:27:29
Título: O que explica o fracasso dos militares no governo, comentário de Luiz 
Fernando Juncal Gomes
Descrição: Por 321 321 comentário no post O que explica o fracasso dos militares
no governo, por Luis Nassif Comentário ao post O general Pazuello não é bobo, 
mas também não é esperto nem tem estatura, por Luis Nassif, em 10.06.2020 Luiz 
Fernando Juncal Gomes 10/06/2020 at 14:49 Falácia: “Generais têm formação 
sofisticada” Premissa: Generais são [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-que-explica-o-fracasso-dos-militares-no-
governo-comentario-de-luiz-fernando-juncal-gomes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 19:04:31
Título: Produtores orgânicos sofrem perdas com pulverização de agrotóxico no RS
Descrição: O fato ocorreu nos dias 11 e 12 de novembro e resultou em estragos em
hortaliças, árvores frutíferas e até na vegetação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/produtores-organicos-sofrem-
perdas-com-pulverizacao-de-agrotoxico-no-rs

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-25 03:00:00
Título: Espécie humana é organismo causador de grandes perturbações no planeta, 
pondo em riscos sua própria existência. Entrevista especial com Heraldo Ramos 
Neto
Descrição: Muitas pessoas têm negado a degradação ambiental de nossos tempos sob
o argumento de que isso faz parte  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604966-especie-humana-e-organismo-causador-de-
grandes-perturbacoes-no-planeta-pondo-em-riscos-sua-propria-existencia-
entrevista-especial-com-heraldo-ramos-neto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 20:56:25
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Título: Artigo | Responsabilidade civil e consciência racial da magistratura
Descrição: A cena não deixa nada a desejar à descrição de qualquer outra 
ocorrida no período escravocrata no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/artigo-responsabilidade-civil-e-
consciencia-racial-da-magistratura

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-24 23:14:28
Título: Batalhão antirracista promove consciência negra e diversidade religiosa 
na PM da Bahia
Descrição: Fundado há 15 anos com intuito de valorizar religiões de matriz 
africana na Polícia Militar, Nafro oferece suporte emocional a policiais negros 
e ministra palestras sobre racismo à corporação
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-21/batalhao-antirracista-promove-
consciencia-negra-e-diversidade-religiosa-na-pm-da-bahia.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 00:33:04
Título: Embaixada da China repudia novos ataques de Eduardo Bolsonaro
Descrição: O filho do presidente provocou uma nova crise diplomática por conta 
de postagens pró-EUA e anti-China feitas no Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/politica/embaixada-da-china-repudia-novos-
ataques-de-eduardo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 10:00:45
Título: Eduardo Bolsonaro coloca o termo “bananinha” nos TT’s após apagar 
ataques à Embaixada da China
Descrição: Internautas ironizaram o fato do filho de Bolsonaro apagar um tuíte 
onde faz acusações ao Partido Comunista da China e a empresas chinesas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/eduardo-bolsonaro-coloca-o-termo-
bananinha-nos-tts-apos-apagar-ataques-a-embaixada-da-china/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 09:36:14
Título: Governo Bolsonaro gastou 4,6% do dinheiro disponível para contratar 
médicos na pandemia
Descrição: Outras áreas como reestruturação de hospitais e compra de aparelhos 
médicos para presídios também não avançaram, apesar da verba disponível
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-gastou-46-do-
dinheiro-disponivel-para-contratar-medicos-na-pandemia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 17:22:22
Título: Fabio Pannunzio mostra como a quadrilha Bolsonaro age
Descrição: O jornalista Fabio Pannunzio aponta como age a quadrilha Bolsonaro 
ameaçando jornalistas e pressionando os veículos da imprensa a demiti-los. Veja 
só como essa quadrilha Bolsonaro age. Eles fizeram isso comigo e agora repetem 
com o @Oinegue . Só que desta vez o carrasco de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fabio-pannunzio-mostra-como-a-
quadrilha-bolsonaro-age/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 18:18:21
Título: RJ: reintegração de posse de assentamento do MST em Macaé será julgada 
nesta quarta 
Descrição: PDS Osvaldo de Oliveira reúne 63 famílias há 10 anos e se tornou 
referência na produção agroecológica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/rj-reintegracao-de-posse-de-
assentamento-do-mst-em-macae-sera-julgada-nesta-quarta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 18:03:53
Título: Quilombo urbano em Porto Alegre é alvo de nova reintegração de posse
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Descrição: TRF4 concedeu liminar ao Asilo Padre Cacique, dois anos após uma 
reintegração ser suspensa, dessa vez em meio à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/quilombo-urbano-em-porto-alegre-
e-alvo-de-nova-reintegracao-de-posse

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 21:44:31
Título: Aberto novo PAD contra desembargadora do Rio que divulgou boatos contra 
Marielle
Descrição: Em março de 2017, escreveu que a vereadora do Rio Marielle Franco 
(Psol), assassinada ao sair de um evento, foi \engajada com bandidos\ e eleita 
com apoio do Comando Vermelho.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/aberto-novo-pad-contra-desembargadora-do-
rio-que-divulgou-boatos-contra-marielle/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 20:49:08
Título: O afrofuturismo de Ale Santos:  \Quero reconstruir o imaginário social 
brasileiro\
Descrição: Em entrevista ao Brasil de Fato, escritor fala sobre a necessidade da
experiência negra disputar as redes e a tecnologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/o-afrofuturismo-de-ale-santos-
quero-reconstruir-o-imaginario-social-brasileiro

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-11-24 09:50:00
Título: Centro de Inteligência da Marinha realiza Simpósio de Geointeligência
Descrição: ...
Url :https://www.defesanet.com.br/inteligencia/noticia/38858/Centro-de-
Inteligencia-da-Marinha-realiza-Simposio-de-Geointeligencia/

Fonte: Xinhua
Título: Exercício regular reduz chance de hospitalização por COVID-19, segundo 
estudo brasileiro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541749.htm

Fonte: Xinhua
Título: Brasil realizará licitação para a instalação da rede 5G no primeiro 
semestre de 2021
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541863.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 20:22:51
Título: Ex-ministros de Áñez estão nos Estados Unidos, confirma polícia 
boliviana
Descrição: Um dos ex-ministros fugitivos ainda pode estar em território 
brasileiro, utilizado como rota de fuga da Bolívia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/ex-ministros-de-anez-estao-nos-
estados-unidos-confirma-policia-boliviana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 20:08:51
Título: Mortos pela covid ultrapassam 170 mil no Brasil
Descrição: Velocidade de propagação da doença é a maior desde maio, pandemia 
está fora de controle no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/mortos-pela-covid-ultrapassam-
170-mil-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 19:21:16

http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541749.htm
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541863.htm
https://www.defesanet.com.br/inteligencia/noticia/38858/Centro-de-Inteligencia-da-Marinha-realiza-Simposio-de-Geointeligencia/
https://www.defesanet.com.br/inteligencia/noticia/38858/Centro-de-Inteligencia-da-Marinha-realiza-Simposio-de-Geointeligencia/
https://jornalggn.com.br/justica/aberto-novo-pad-contra-desembargadora-do-rio-que-divulgou-boatos-contra-marielle/
https://jornalggn.com.br/justica/aberto-novo-pad-contra-desembargadora-do-rio-que-divulgou-boatos-contra-marielle/
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/quilombo-urbano-em-porto-alegre-e-alvo-de-nova-reintegracao-de-posse
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/quilombo-urbano-em-porto-alegre-e-alvo-de-nova-reintegracao-de-posse
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/mortos-pela-covid-ultrapassam-170-mil-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/mortos-pela-covid-ultrapassam-170-mil-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/ex-ministros-de-anez-estao-nos-estados-unidos-confirma-policia-boliviana
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/ex-ministros-de-anez-estao-nos-estados-unidos-confirma-policia-boliviana
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/o-afrofuturismo-de-ale-santos-quero-reconstruir-o-imaginario-social-brasileiro
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/o-afrofuturismo-de-ale-santos-quero-reconstruir-o-imaginario-social-brasileiro


Título: Visando a privatização, governo do Rio Grande do Sul aumenta preço da 
conta de luz
Descrição: Aumento pode chegar a 10%, enquanto segue o cronograma de venda da 
área de distribuição da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/visando-a-privatizacao-governo-
do-rio-grande-do-sul-aumenta-preco-da-conta-de-luz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 19:03:16
Título: Abaixo-assinado visa impedir que mural sobre mulher preta seja apagado 
em BH
Descrição: Lei da Ditadura pode apagar o mural da artista Criola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/abaixo-assinado-visa-impedir-
que-mural-sobre-mulher-preta-seja-apagado-em-bh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 17:55:38
Título: Defensoria do RS faz mutirão de atendimento a mulheres vítimas de 
violência doméstica
Descrição: Nesta quarta-feira (25), Dia Internacional da Não Violência contra a 
Mulher, DPE RS realiza ação no centro da capital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/defensoria-do-rs-faz-mutirao-de-
atendimento-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 17:18:56
Título: Em Pernambuco, programa de governo de João Campos tem apenas nove 
páginas
Descrição: O programa elogia as políticas e iniciativas da atual gestão e 
pretende ampliá-las, mas sem explicar como
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/em-pernambuco-programa-de-
governo-de-joao-campos-tem-apenas-nove-paginas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 16:44:46
Título: Vítima e funcionária relatam humilhação e tortura em “salinha” do 
Carrefour
Descrição: Atitudes violentas como a que levou João Alberto Silveira Freitas à 
morte não são casos isolados no estabelecimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/vitima-e-funcionaria-relatam-
humilhacao-e-tortura-em-salinha-do-carrefour
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 16:31:56
Título: BA: Feira de Santana e Vitória da Conquista decidem prefeitos no 2º 
turno
Descrição: Conheça as propostas dos candidatos do PT e MDB que disputam a 
prefeitura das duas cidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/ba-feira-de-santana-e-vitoria-
da-conquista-decidem-prefeitos-no-2-turno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 16:16:22
Título: Porto Alegre: novo protesto pede justiça por João Alberto em frente ao 
Carrefour
Descrição: Cerca de mil manifestantes cobraram punição em ato no bairro 
Partenon, que encerrou com repressão policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/porto-alegre-novo-protesto-pede-
justica-por-joao-alberto-em-frente-ao-carrefour
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 16:08:18
Título: CNJ decide sobre autorização de audiências de custódia por vídeo durante
a pandemia
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Descrição: Em carta encaminhada ao ministro Luiz Fux, 78 entidades pediram ao 
órgão que mantenha veto às audiências por meio online
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/cnj-decide-sobre-autorizacao-de-
audiencias-de-custodia-por-video-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 16:06:57
Título: Seguranças que torturaram adolescente no Ricoy recebem pena de 10 anos 
de prisão
Descrição: Os dois seguranças foram condenados pelos crimes de tortura, lesão 
corporal e cárcere privado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/segurancas-que-torturaram-
adolescente-no-ricoy-recebem-pena-de-10-anos-de-prisao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 12:13:48
Título: Comitê em Defesa da Democracia cobra investigação pelo assassinato de 
João Alberto
Descrição: Em nota, entidade repudia o crime ocorrido no Carrefour, revelador do
\racismo estrutural da sociedade brasileira\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/comite-em-defesa-da-democracia-
cobra-rigorosa-investigacao-pelo-assassinato-de-beto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 10:07:26
Título: Após 22 dias de apagão no Amapá, energia é reestabelecida e rodízio 
encerrado
Descrição: Amapaenses afirmam que ainda há pequenas quedas, mas que já têm 
energia elétrica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/apos-22-dias-de-apagao-no-amapa-
energia-e-reestabelecida-e-rodizio-encerrado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 09:34:01
Título: Boulos cresce e atinge 45% das intenções de voto, enquanto Covas diminui
para 55%
Descrição: Com o pleito no próximo domingo (29), Boulos precisa virar cinco 
pontos percentuais, Covas precisa manter sua posição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/boulos-cresce-e-atinge-45-das-
intencoes-de-voto-enquanto-covas-diminuiu-para-55
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-24 07:33:23
Título: JBS mantém trabalhadores expostos ao risco de intoxicação por amônia, 
relembre casos
Descrição: Composto tóxico é usado em sistemas de refrigeração devido ao baixo 
preço, JBS lucrou R$ 3 bi no último trimestre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/24/jbs-mantem-trabalhadores-
expostos-ao-risco-de-intoxicacao-por-amonia-relembre-casos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 22:59:07
Título: Ibope vê avanço de Manuela em Porto Alegre
Descrição: Pesquisa Ibope para o segundo turno em Porto Alegre vê avanço de 
Manuela D&#8217,Ávila (PCdoB), com 42% das intenções de voto. Segundo o 
instituto, Sebastião Melo (MDB) ainda lidera com 49%. A vantagem de Melo sobre 
Manuela é de sete pontos enquanto brancos e nulos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ibope-ve-avanco-de-manuela-em-
porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 22:16:51
Título: ONU pede investigação independente da morte de João Alberto
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Descrição: A alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para os 
Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades brasileiras que seja 
investigada de maneira “rápida, completa, independente, imparcial e 
transparente” a morte de João Alberto Silveira Freitas. Em comunicado, a porta-
voz da alta comissária, Ravina 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/onu-pede-investigacao-independente-
da-morte-de-joao-alberto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 21:20:36
Título: Vereador eleito lidera movimento antirracista em Curitiba
Descrição: O advogado Renato Freitas, 37 anos, vereador eleito de Curitiba, 
combina liderança de massa com a elaboração da tática política. Ele é um dos 
principais articulares do movimento antirracista na capital paranaense. Na 
semana passada, o jovem vereador negro comandou duas ações de boicote ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/vereador-eleito-lidera-movimento-
antirracista-em-curitiba/
 

 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 16:25:39
Título: AO VIVO: Debate entre Manuela D’Ávila e Sebastião Melo na rádio Guaíba 
em Porto Alegre
Descrição: Debate Correio do Povo, Rádio Guaíba e Amrigs, com os candidatos à 
Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno Manuela D’Ávila (PCdoB) e Sebastião 
Melo (MDB). O ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul, 
Alceu Collares (PDT), gravou um vídeo pedindo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ao-vivo-debate-entre-manuela-
davila-e-sebastiao-melo-na-radio-guaiba-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 15:59:58
Título: IBGE e Dilma desmentem Ciro Gomes sobre dados do desemprego
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) desmentiu a afirmação de Ciro 
Gomes de que no fim do governo dela, no ano do golpe de 2016, o desemprego era 
de 14%. Ciro afirmou: A Dilma não é uma pessoa desonrada, é uma pessoa séria. 
Nós aqui no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ibge-e-dilma-desmentem-ciro-gomes-
sobre-dados-do-desemprego/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 14:05:44
Título: “Se o Boulos ganhar” bomba nas redes com as possibilidades de um mandato
popular em São Paulo
Descrição: O Twitter entrou em modo de debate com os internautas opinando sobre 
o que acontecerá se o candidato Guilherme Boulos (PSOL) vencer a disputa pela 
prefeitura de São Paulo. Há muito terrorismo bolsonarista, dizendo que as casas 
serão invadidas, e coisas do tipo. Mas a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/se-o-boulos-ganhar-bomba-nas-redes-
com-as-possibilidades-de-um-mandato-popular-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 13:52:32
Título: Vacina russa: Sputnik V apresenta eficácia ‘acima de 95%’
Descrição: A vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, demonstrou eficácia acima
de 95% 21 dias após a segunda dose da vacina e 42 dias após a primeira dose. As 
informações sobre o imunizante foram divulgadas nesta terça-feira (24) por 
autoridades do país. A vacina Sputnik 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/vacina-russa-sputnik-v-apresenta-
eficacia-acima-de-95/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 13:31:47
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Título: Biden começa ocupar a Casa Branca e Trump limpa as gavetas
Descrição: O presidente Donald Trump bem que tentou fixar residência por mais 4 
anos na Casa Branca, mas deu ruim: Faltou combinar com eleitor norte-americano. 
Após semanas de chicanas jurídicas e declarações teatrais, o bufão beijou a lona
do próprio circo montado pela extrema-direita do Partido 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/biden-comeca-ocupar-a-casa-branca-
e-trump-limpa-as-gavetas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-24 12:42:34
Título: Greve de fome: CUT alerta governo Ratinho sobre a gravidade da situação 
dos professores
Descrição: A Central Única dos Trabalhadores (CUT) enviou, nesta segunda-feira 
(23), um documento ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, pedindo a imediata 
suspensão da prova seletiva para contratação de professores e professoras 
temporários para a educação. Esta é uma das demandas dos servidores públicos 
paranaenses em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/greve-de-fome-cut-alerta-governo-
ratinho-sobre-a-gravidade-da-situacao-dos-professores/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 10:00:22
Título: Objetivos do Milênio: as cidades como centro das políticas públicas, por
Luis Nassif
Descrição: Globalmente, fortaleceram-se novos arranjos internacionais, a 
cooperação cidade-a-cidade e as redes de cidade, ajudando a desenvolver 
lideranças colaborativas e ações de apoio mútuo e troca de conhecimento.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/objetivos-do-milenio-as-cidades-
como-centro-das-politicas-publicas-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 09:00:42
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições Após um longo e amargo atraso, a transição Biden formalmente
começa a funcionar 77 Washington Post: Breaking News, World, A escolha do chefe 
de inteligência de Biden promete &#8216,falar a verdade ao poder&#8217, na 
mudança da era Trump Mais de 100 CNN.com  Biden diz que a equipe falou com 
Fauci: &#8216,Ele tem sido muito, muito [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-197/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 23:04:36
Título: TV GGN 20h: O país começa a discutir o pós-Bolsonaro
Descrição: Confira a análise de Luis Nassif sobre os últimos impasses da 
política e economia brasileira no boletim desta terça-feira, 24 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-pais-comeca-a-discutir-o-pos-
bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 22:59:18
Título: Jornalista e comentarista esportivo Fernando Vanucci morre aos 69 anos
Descrição: O jornalista teve sua trajetória profissional marcada por passagens 
em grandes emissoras e se destacava quando o assunto era esporte. A causa da 
morte não foi divulgada
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/jornalista-e-comentarista-esportivo-
fernando-vanucci-morre-aos-69-anos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 22:43:44
Título: Representações sindicais pedem apoio de candidatos e prefeitos eleitos 
contra privatização de bancos públicos
Descrição: Documento ressalta que instituições financeiras públicas financiam 
habitação, crédito agrícola, educação e cultura, além do pagamento de benefícios
sociais pela Caixa Econômica
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Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/representacoes-sindicais-pedem-
apoio-de-candidatos-e-prefeitos-eleitos-contra-privatizacao-de-bancos-publicos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 22:27:36
Título: Trump elimina as opções de Biden para impulsionar a economia
Descrição: A maneira mais direta de o Fed aumentar sua ajuda à economia é por 
meio de dois programas de empréstimos temporários
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-elimina-as-opcoes-de-biden-para-
impulsionar-a-economia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 22:23:50
Título: NTY: Uma mutação precoce tornou a pandemia mais difícil de parar
Descrição: Os cientistas inicialmente duvidaram que uma mutação tornasse o 
coronavírus mais contagioso. Mas novas pesquisas mudaram muitas de suas mentes
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/nty-uma-mutacao-precoce-tornou-a-pandemia-
mais-dificil-de-parar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 21:59:29
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de terça-feira, 24 de 
novembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
34/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 21:10:14
Título: Obra de professor brasileiro é considerada a mais importante do 
constitucionalismo moderno
Descrição: Em um embate travado contra a obra “Sobre a Revolução”, da filósofa 
alemã Hannah Arendt, livro de Marcelo Neves, da Faculdade de Direito, levou o 
prêmio estadunidense
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/obra-de-professor-brasileiro-e-
considerada-a-mais-importante-do-constitucionalismo-moderno/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 21:00:01
Título: O legado de Manuel da Maia, o Guarda-Mor do Real Arquivo da Torre do 
Tombo, por João Roque Dias
Descrição: E se hoje os arquivos da Torre do Tombo estão intactos, muito se deve
ao seu Guarda-Mor de então. Vou então contar-vos esta magnífica história.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/o-legado-de-manuel-da-maia-o-guarda-
mor-do-real-arquivo-da-torre-do-tombo-por-joao-roque-dias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 19:17:25
Título: A modernização do setor elétrico brasileiro, por Ronaldo Bicalho
Descrição: Um setor elétrico pode escolher ser mais ou menos moderno, mas ele 
não pode deixar de ser contemporâneo e ignorar sua circunstância. Ele precisa 
responder às questões colocadas pelo seu tempo e lugar.
Url :https://jornalggn.com.br/energia/a-modernizacao-do-setor-eletrico-
brasileiro-por-ronaldo-bicalho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 18:38:10
Título: Cancelamentos históricos e o racismo de Kardec, por Dora Incontri
Descrição: Mesmo entre os críticos do sistema e dos que estão trabalhando para 
mudanças radicais, há um tal patrulhamento e atitudes de cancelamento, que 
impedem a necessária união para avançarmos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/cancelamentos-historicos-e-o-racismo-de-
kardec-por-dora-incontri/
 

https://jornalggn.com.br/artigos/cancelamentos-historicos-e-o-racismo-de-kardec-por-dora-incontri/
https://jornalggn.com.br/artigos/cancelamentos-historicos-e-o-racismo-de-kardec-por-dora-incontri/
https://jornalggn.com.br/energia/a-modernizacao-do-setor-eletrico-brasileiro-por-ronaldo-bicalho/
https://jornalggn.com.br/energia/a-modernizacao-do-setor-eletrico-brasileiro-por-ronaldo-bicalho/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/o-legado-de-manuel-da-maia-o-guarda-mor-do-real-arquivo-da-torre-do-tombo-por-joao-roque-dias/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/o-legado-de-manuel-da-maia-o-guarda-mor-do-real-arquivo-da-torre-do-tombo-por-joao-roque-dias/
https://jornalggn.com.br/noticia/obra-de-professor-brasileiro-e-considerada-a-mais-importante-do-constitucionalismo-moderno/
https://jornalggn.com.br/noticia/obra-de-professor-brasileiro-e-considerada-a-mais-importante-do-constitucionalismo-moderno/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-34/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-34/
https://jornalggn.com.br/noticia/nty-uma-mutacao-precoce-tornou-a-pandemia-mais-dificil-de-parar/
https://jornalggn.com.br/noticia/nty-uma-mutacao-precoce-tornou-a-pandemia-mais-dificil-de-parar/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-elimina-as-opcoes-de-biden-para-impulsionar-a-economia/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-elimina-as-opcoes-de-biden-para-impulsionar-a-economia/
https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/representacoes-sindicais-pedem-apoio-de-candidatos-e-prefeitos-eleitos-contra-privatizacao-de-bancos-publicos/
https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/representacoes-sindicais-pedem-apoio-de-candidatos-e-prefeitos-eleitos-contra-privatizacao-de-bancos-publicos/


Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-24 18:33:13
Título: A economia mundial pós-pandemia, por Andre Motta Araujo
Descrição: Foi assim nos pós-guerras, primeiro se vence o conflito, depois se 
ajusta o rescaldo do resultado, a reparação de danos se faz depois da vitória, 
no caso é ganhar a batalha da pandemia e manter as famílias vivas, para isso é 
preciso injetar liquidez para evitar tragédias.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-economia-mundial-pos-pandemia-por-andre-
motta-araujo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 09:25:12
Título: Datafolha que aponta subida de Boulos coloca campanha de Bruno Covas em 
estado de alerta
Descrição: Dois fatores assustam os tucanos, a possibilidade alta de abstenção e
as acusações sobre o vice de Covas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datafolha-que-aponta-subida-de-boulos-
coloca-campanha-de-bruno-covas-em-estado-de-alerta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 03:11:21
Título: Boulos tem encontros com empresários, mas garante que não abre mão das 
pautas sociais
Descrição: Aproximação da candidatura do PSOL com setor privado visa desfazer 
rótulo de “radicalismo” usado por seu adversário, e é apoiada por figuras como a
empresária Paula Lavigne e o economista Eduardo Moreira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-tem-encontros-com-empresarios-
mas-garante-que-nao-abre-mao-das-pautas-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 02:20:19
Título: Cartas do Pai: Racismo à Brasileira
Descrição: Na coluna Cartas do Pai, de Ivan Cosenza: Todo dia morre alguém por 
ser preto, mas racismo mesmo, não há!
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ivancosenzadesouza/cartas-do-pai-
racismo-a-brasileira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 01:37:40
Título: Netanyahu: “as mulheres são como os animais, mas com direitos”
Descrição: Premiê israelense, um dos maiores aliados internacionais de Jair 
Bolsonaro, fez discurso para criticar a violência contra mulher, mas acabou se 
embananando com as palavras
Url :https://revistaforum.com.br/global/netanyahu-as-mulheres-sao-como-os-
animais-mas-com-direitos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 01:03:17
Título: The Weeknd acusa Grammy de corrupção após ficar de fora da premiação
Descrição: O cantor usou as redes sociais para criticar o prêmio que foi acusado
de racismo por fãs do artista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/the-weeknd-acusa-grammy-de-
corrupcao-apos-ficar-de-fora-da-premiacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 00:56:42
Título: Oposição chilena afirma que governo de Piñera “acabou” e defende 
adiantar eleições presidenciais
Descrição: O próximo pleito presidencial está marcado para novembro de 2021, mas
as recentes manifestações pedindo a renúncia do mandatário inspirou projeto para
que seja realizado em abril, junto com eleição dos constituintes
Url :https://revistaforum.com.br/global/oposicao-chilena-afirma-que-governo-de-
pinera-acabou-e-defende-adiantar-eleicoes-presidenciais/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 00:46:31
Título: “Anta” e “gentalha”: Joice Hasselmann terá que pagar R$ 40 mil a vice-
governadora do PI por ofensas
Descrição: Condenação do STJ se refere a xingamentos que a deputada fez durante 
julgamento do impeachment de Dilma Rousseff
Url :https://revistaforum.com.br/politica/anta-e-gentalha-joice-hasselmann-tera-
que-pagar-r-40-mil-a-vice-governadora-do-pi-por-ofensas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 00:12:06
Título: Bruno Covas volta a se enrolar para falar do vice e diz que não escolheu
mulher porque não prometeu
Descrição: Repórter da CNN Brasil confrontou o tucano, que havia afirmado no 
Roda Viva que queria uma vice mulher, sendo que a escolha foi por Ricardo Nunes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/bruno-covas-volta-a-se-
enrolar-para-falar-do-vice-e-diz-que-nao-escolheu-mulher-porque-nao-prometeu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 00:08:58
Título: Na luta contra privatização de bancos públicos, Fenae e sindicatos pedem
apoio a candidatos e prefeitos eleitos
Descrição: Instituições financeiras públicas financiam habitação, crédito 
agrícola, educação e cultura, além do pagamento de benefícios pela CEF, como o 
auxílio emergencial. Tudo isso consta no manifesto divulgado esta semana pela 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae)
e por outras organizações.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/na-luta-contra-privatizacao-de-bancos-
publicos-fenae-e-sindicatos-pedem-apoio-a-candidatos-e-prefeitos-eleitos/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 23:48:17
Título: Boulos abriu uma brecha, por Valerio Arcary
Descrição: É desconcertante que alguns desvalorizem este combate, porque não 
seria, suficientemente, revolucionário. A acumulação de derrotas e o isolamento 
infeccionou de sectarismo a mentalidade de uma parcela da esquerda radical 
brasileira.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/boulos-abriu-uma-brecha-por-valerio-
arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 23:31:43
Título: Maguito Vilela (MDB) lidera corrida por Goiânia com mais de 20 pontos de
vantagem, aponta Ibope
Descrição: O ex-governador de Goiás, internado há quase 1 mês para tratar da 
Covid-19, tem 54% das intenções de voto, contra 31% do senador Vanderlan Cardoso
(PSD)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/maguito-vilela-mdb-
lidera-corrida-por-goiania-com-mais-de-20-pontos-de-vantagem-aponta-ibope/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 23:02:11
Título: Cícero Lucena (PP) lidera corrida pela prefeitura de João Pessoa no 
limite da margem de erro, diz Ibope
Descrição: Nos votos válidos, o ex-prefeito tem 55%, contra 45% de Nilvan 
Ferreira (MDB), já nos votos totais, ambos empatam tecnicamente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/cicero-lucena-pp-lidera-
corrida-pela-prefeitura-de-joao-pessoa-no-limite-da-margem-de-erro-diz-ibope/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 23:00:49
Título: Ibope mostra diferença de apenas 7 pontos entre Sebastião Melo e Manuela
em Porto Alegre
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Descrição: A vantagem supera a margem de erro, mas é bem inferior à apresentada 
em pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná na última semana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/ibope-mostra-diferenca-
de-apenas-7-pontos-entre-sebastiao-melo-e-manuela-em-porto-alegre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 22:50:13
Título: Memorial do Holocausto da Flórida é criticado por fazer homenagem a 
George Floyd
Descrição: Exposição é composta por imagens de pessoas reagindo ao assassinato 
do afro-estadunidense. Um dos comentários diz que a mostra “banaliza o 
Holocausto, as milhões de vítimas judias e rotula policiais como nazistas”
Url :https://revistaforum.com.br/global/memorial-do-holocausto-da-florida-e-
criticado-por-fazer-homenagem-a-george-floyd/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 22:39:50
Título: Fórum Folia: Vai passar, nessa revista, o samba popular… E muito mais
Descrição: Estevan Mazzuia estreia com suas releituras memoráveis do maior 
espetáculo da Terra, lembrando quem somos como nação. E somos o país que desfila
sua essência na avenida, não um conglomerado de brutos a esparramar ódio como 
andam a fazer por aí.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/forum-folia-vai-passar-nessa-revista-o-
samba-popular-e-muito-mais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 22:32:26
Título: Fiscal que não impediu assassinato de João Alberto no Carrefour é presa
Descrição: Os dois seguranças apontados como responsáveis pelo homicídio estão 
presos preventivamente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fiscal-que-nao-impediu-assassinato-de-
joao-alberto-no-carrefour-e-presa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 22:13:31
Título: Eu conheci a verdade. E era fake news!, por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: A “verdade” que eles alardeiam não tem nada a ver com a Verdade que 
Jesus anuncia: cuidar dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, das minorias,
para a libertação para todos.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/eu-conheci-a-verdade-e-era-fake-news-por-
pastor-ze-barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 22:06:42
Título: Tortura: seguranças de supermercado de SP que chicotearam jovem negro 
são condenados
Descrição: No ano passado, um adolescente acusado de roubar uma barra de 
chocolate foi despido e açoitado por seguranças de um supermercado Ricoy na Zona
Sul da capital paulista, agressores pegaram 10 anos de cadeia
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/tortura-segurancas-de-supermercado-de-
sp-que-chicotearam-jovem-negro-sao-condenados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 21:53:42
Título: STF aciona Corregedoria do MP para informar elos da Lava Jato com os EUA
Descrição: O ministro RIcardo Lewandowski rejeitou recurso da defesa do ex-
presidente Lula, mas cobrou o MPF por informações que não foram prestadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-aciona-corregedoria-do-mp-para-
informar-elos-da-lava-jato-com-os-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 21:12:13
Título: Faroeste eleitoral: crimes contra candidatos crescem 474% em relação a 
2016, diz TSE
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Descrição: Total de ocorrências chegou a 264, presidente do tribunal destacou 
ainda ataques morais dirigidos a candidatas mulheres durante a campanha e 
afirmou: é covardia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/faroeste-eleitoral-crimes-contra-
candidatos-crescem-474-em-relacao-a-2016-diz-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 20:56:31
Título: Toffoli pede vistas e adia investigação contra líder do centrão por 
corrupção
Descrição: Arthur Lira (PP-AL) é apontado como um dos principais candidatos à 
Presidência da Câmara e teria o apoio de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/toffoli-pede-vistas-e-adia-
investigacao-contra-lider-do-centrao-por-corrupcao/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-24 11:36:35
Título: Datafolha: Boulos converte descrentes e vira votos brancos e nulos
Descrição: Faltando cinco dias para o segundo turno das eleições municipais, 
pesquisa Datafolha mostra crescimento de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela
prefeitura de São Paulo. Bruno Covas, do PSDB, vem perdendo pontos nas últimas 
pesquisas e oscilou negativamente também na do Datafolha, divulgada nessa 
madrugada. Covas tinha 58% das intenções de voto e agora aparece [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/datafolha-boulos-converte-descrentes-e-
vira-votos-brancos-e-nulos/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-25 05:05:54
Título: Laudos mostram que Taurus modificou armas sem autorização do Exército – 
e as pistolas falharam
Descrição: Alterações, mostram documentos, ocasionaram acidentes e até 
mortes.The post Laudos mostram que Taurus modificou armas sem autorização do 
Exército – e as pistolas falharam appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/25/taurus-modificou-armas-sem-autorizacao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-24 21:00:26
Título: Bispos da Universal são presos por agressão, desacato e violação de 
direitos humanos em Angola
Descrição: Em meio a clima de guerra civil na igreja, partidários de Edir Macedo
se envolvem em tumulto e agridem policiais.The post Bispos da Universal são 
presos por agressão, desacato e violação de direitos humanos em Angola appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/24/bispos-da-universal-sao-presos-por-
agressao-desacato-e-violacao-de-direitos-humanos-em-angola/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-25 03:00:00
Título: Espécie humana é organismo causador de grandes perturbações no planeta, 
pondo em riscos sua própria existência. Entrevista especial com Heraldo Ramos 
Neto
Descrição: Muitas pessoas têm negado a degradação ambiental de nossos tempos sob
o argumento de que isso faz parte  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604966-especie-humana-e-organismo-causador-de-
grandes-perturbacoes-no-planeta-pondo-em-riscos-sua-propria-existencia-
entrevista-especial-com-heraldo-ramos-neto
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-25 06:53:24
Título: Cantora gospel é agredida pelo marido em shopping no Rio, irmão denuncia
nas redes sociais
Descrição: RIO - A cantora gospel Quesia Freitas foi agredida pelo marido, Bruno
Feital, em um shopping no Rio de Janeiro esta semana. Um vídeo do momento em que
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o homem age contra a mulher foi publicado pelo irmão da artista, o também cantor
gospel Juninho Black, pelas redes sociais há dois dias. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/cantora-gospel-agredida-pelo-marido-em-
shopping-no-rio-irmao-denuncia-nas-redes-sociais-1-24764024

Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-25 06:00:36
Título: Covid-19: Campanha publicitária de US$ 50 milhões tenta converter 
americanos céticos sobre vacinas contra o vírus
Descrição: Com o aumento dos casos de coronavírus, um esforço de marketing está 
em andamento para persuadir os americanos céticos a se imunizarem assim que as 
vacinas estiverem prontas.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-campanha-publicitaria-de-us-50-
milhoes-tenta-converter-americanos-ceticos-sobre-vacinas-contra-virus-1-24762899
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-25 07:00:03
Título: A grande questão: a UE pode permanecer uma comunidade de democracias?
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/a-grande-questao-ue-pode-permanecer-uma-
comunidade-de-democracias-1-24763073
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-24 19:07:21
Título: Cientistas criam miniórgãos e revolucionam o conhecimento sobre a covid-
19
Descrição: Técnica desenvolvida há poucos anos permite entender melhor como o 
coronavírus afeta diferentes partes do corpo humano.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55052560
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-24 23:57:43
Título: Biden lança um Governo para enterrar a era Trump: “Os EUA estão de 
volta, prontos para liderar o mundo”
Descrição: O presidente eleito delineia um Gabinete antagônico ao ideário do 
republicano, embora, por enquanto, sem gestos à ala esquerdista do Partido 
Democrata
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-24/biden-lanca-um-governo-
para-enterrar-a-era-trump-os-eua-estao-de-volta-prontos-para-liderar-o-
mundo.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Pressionado, Covas atrela Boulos a Cuba pela primeira vez e muda tom
Descrição: A postura de Bruno Covas (PSDB) em entrevista à CBN nesta terça (24) 
destoou da que manteve nos 59 dias de campanha. O prefeito se irritou ao tratar 
de caso de violência doméstica registrado pela esposa de seu vice e também 
aumentou as críticas contra o adversário, com temas inéditos. Covas atrelou 
Guilherme Boulos (PSOL) a regimes de Cuba e Venezuela, o que não tinha feito até
agora. Pressionado pelas pesquisas, o prefeito deve ajustar o tom para o debate 
da Globo, na quinta (26).Leia mais (11/24/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/pressionado-covas-atrela-boulos-a-cuba-pela-
primeira-vez-e-muda-tom.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Rosa Weber recua e concede habeas corpus a jovem acusado de furtar dois 
xampus de R$ 10
Descrição: A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal federal), concedeu 
habeas corpus ao jovem que furtou dois frascos de xampu, no valor total de R$ 
20, para revogar a prisão preventiva do acusado. Ela determinou que a pena seja 
substituída por medidas cautelares.Leia mais (11/24/2020 - 23h16)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/11/rosa-weber-recua-e-concede-habeas-corpus-a-
jovem-acusado-de-furtar-dois-xampus-de-r-10.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Políticos da oposição e centro atuam para convencer Maia a desistir de 
reeleição na Câmara
Descrição: Deputados da oposição, próximos a Rodrigo Maia (DEM-RJ), e pessoas 
ligadas a Davi Alcolumbre (DEM-AP) têm atuado para convencer o presidente da 
Câmara a não insistir em tentar a reeleição. Eles dizem temer inclusive que isso
contamine a disputa no Senado e atrapalhe Davi. A leitura é a de que o DEM pode 
levar uma Casa ou outra, não as duas.Leia mais (11/24/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/politicos-da-oposicao-e-centro-atuam-para-convencer-
maia-a-desistir-de-reeleicao-na-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Presidente da frente agropecuária diz que seca no RS não afeta safra do 
arroz e que novas importações não são necessárias
Descrição: Novembro começou sem chuvas no Rio Grande do Sul e, segundo o 
deputado Alceu Moreira (MDB-RS), 40% da área de fronteira onde se plantaria 
arroz mudou para a soja. Ainda assim, diz ele, está mantido o cronograma de que 
a nova safra do arroz começa a entrar na primeira quinzena de janeiro, sem a 
necessidade de novas importações para conter preços.Leia mais (11/24/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/presidente-da-frente-agropecuaria-diz-que-seca-no-
rs-nao-afeta-safra-do-arroz-e-que-novas-importacoes-nao-sao-necessarias.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Queixas no PTB incluem radicalização, messianismo e delírios de Roberto 
Jefferson
Descrição: Membros do PTB reclamam que o presidente da sigla, Roberto Jefferson,
vem intensificando a radicalização ideológica goela abaixo dos colegas de 
partido. Leia mais (11/24/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/queixas-no-ptb-incluem-radicalizacao-messianismo-e-
delirios-de-roberto-jefferson.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Desempenho de Boulos faz PSDB acender alerta sobre abstenção e vice de 
Covas
Descrição: O desempenho do candidato Guilherme Boulos (PSOL) na reta final da 
campanha paulistana gerou preocupação no PSDB do prefeito Bruno Covas em duas 
frentes.Leia mais (11/24/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/desempenho-de-boulos-faz-psdb-acender-alerta-sobre-abstencao-
e-vice-de-covas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Lula supera Doria como cabo eleitoral no 2º turno de São Paulo, aponta 
Datafolha
Descrição: Os principais padrinhos políticos em S&atilde,o Paulo s&atilde,o 
eficazes para afugentar o eleitorado da maior cidade do país. No segundo turno, 
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contudo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é menos pior do que o 
governador Jo&atilde,o Doria (PSDB-SP) como apoiador.Leia mais (11/24/2020 - 
12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/lula-supera-doria-como-cabo-eleitoral-no-2o-turno-de-sao-
paulo-aponta-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Ciro se afastou da campanha porque teve Covid, diz Sarto, candidato do 
PDT em Fortaleza
Descrição: No sétimo mandato como deputado estadual, José Sarto (PDT), 61, 
iniciou a campanha para prefeito de Fortaleza apresentando seu currículo à 
população.Leia mais (11/24/2020 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/ciro-se-afastou-da-campanha-porque-teve-covid-diz-sarto-
candidato-do-pdt-em-fortaleza.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-24 00:00:00
Título: Entenda o que são fake news, trolls e outras armas usadas para 
desinformação
Descrição: Desde a popularização do termo fake news, muito já foi estudado sobre
as ferramentas e métodos que disseminadores de notícias falsas utilizam. A 
produção de notícia falsa é a mais conhecida, porém, não a única arma utilizada 
para a desinformação.Neste glossário, feito em parceria com o Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), desntrichamos algumas das expressões 
que batizam práticas (legais e ilegais) usadas em campanhas políticas na 
internet.Leia mais (11/24/2020 - 11h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/entenda-o-que-sao-fake-news-trolls-e-outras-armas-usadas-
para-desinformacao.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-25 00:58:00
Título: Projeto garante acesso de pessoa com autismo a tratamentos experimentais
Descrição: Objetivo é evitar que os pacientes tenham de ir à Justiça para ter o 
tratamento custeado pelos planos de saúde
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709821-projeto-garante-acesso-de-pessoa-
com-autismo-a-tratamentos-experimentais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 23:07:00
Título: Entidades pedem apoio na Câmara para que meio ambiente esteja na pauta 
de futuros prefeitos
Descrição: Ambientalistas também querem garantir transição transparente nos 
municípios, para que projetos não sejam interrompidos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710081-entidades-pedem-apoio-na-camara-
para-que-meio-ambiente-esteja-na-pauta-de-futuros-prefeitos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 23:06:00
Título: Autor da PEC da prisão em segunda instância se reúne com Mourão e pede 
apoio do governo à proposta
Descrição: Alex Manente quer fazer avançar a análise do texto, que aguarda 
votação na Câmara dos Deputados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710074-autor-da-pec-da-prisao-em-
segunda-instancia-se-reune-com-mourao-e-pede-apoio-do-governo-a-proposta/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-11-24 22:04:00
Título: Proposta proíbe uso agrícola de terra desmatada ou queimada ilegalmente
Descrição: Texto altera o Código Florestal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709906-proposta-proibe-uso-agricola-de-
terra-desmatada-ou-queimada-ilegalmente/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 21:44:00
Título: Proposta prevê acordo entre empresa e trabalhador sobre FGTS no pós-
pandemia
Descrição: Autores do projeto afirmam querer manter postos de trabalho após a 
pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709451-proposta-preve-acordo-entre-
empresa-e-trabalhador-sobre-fgts-no-pos-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 21:33:00
Título: Projeto anula resolução do CNJ sobre tratamento específico para LGBTIs 
em processos criminais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709508-projeto-anula-resolucao-do-cnj-
sobre-tratamento-especifico-para-lgbtis-em-processos-criminais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 21:03:00
Título: Projeto garante preço à vista de produtos e serviços para qualquer forma
de pagamento
Descrição: Autor da proposta pretende evitar que o consumidor seja surpreendido 
com preço maior ao concluir a compra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709505-projeto-garante-preco-a-vista-de-
produtos-e-servicos-para-qualquer-forma-de-pagamento/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 19:24:00
Título: Proposta institui o Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário
Descrição: Autor do projeto diz que pretende aproximar o agronegócio do mercado 
de capitais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709275-proposta-institui-o-fundo-de-
investimento-para-o-setor-agropecuario/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 19:13:00
Título: Comissão que acompanha indenização de vítimas de Brumadinho discute 
roteiro de trabalho
Descrição: Deputados mineiros acompanham negociações com a Vale. Valor proposto 
pela empresa é muito menor do que o sugerido pelo Ministério Público
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709967-comissao-que-acompanha-
indenizacao-de-vitimas-de-brumadinho-discute-roteiro-de-trabalho/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-24 19:09:00
Título: Governo edita mais medidas provisórias que gestões anteriores, mas menos
MPs se convertem em lei
Descrição: Média de Bolsonaro é de 70 MPs por ano e 42% aprovadas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709849-governo-edita-mais-medidas-
provisorias-que-gestoes-anteriores-mas-menos-mps-se-convertem-em-lei/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-25 06:31:13
Título: Carro colide em portão da Chancelaria da Alemanha em Berlim (VÍDEO, 
FOTOS)
Descrição: Homem colide com veículo em portão do prédio da Chancelaria alemã 
enquanto a chanceler Angela Merkel debatia medidas contra a pandemia na 
Alemanha.
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Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020112516499273-carro-colide-em-portao-
da-chancelaria-da-alemanha-em-berlim-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-25 06:14:42
Título: Biden apresenta planos para primeiros 100 dias na presidência
Descrição: O candidato democrata nas eleições presidenciais dos EUA, Joe Biden, 
que proclamou sua vitória nos comícios, anunciou os planos para seus primeiros 
100 dias na Casa Branca.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112516499162-biden-apresenta-
planos-para-primeiros-100-dias-na-presidencia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-25 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 25 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (25), na qual expira o ultimato da Etiópia sobre as forças tigré, 
Biden tem acesso aos primeiros relatórios de inteligência da presidência dos EUA
e Armênia entrega mais um distrito de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020112516499026-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-25-de-novembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 20:44:42
Título: China manifesta 'repúdio' e chama de 'totalmente inaceitável' postagem 
de Eduardo Bolsonaro sobre 5G
Descrição: A embaixada da China no Brasil divulgou uma nota nesta terça-feira 
(24) repudiando a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
filho do presidente Jair Bolsonaro e presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416497692-china-manifesta-repudio-
e-chama-de-totalmente-inaceitavel-postagem-de-eduardo-bolsonaro-sobre-5g/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 20:42:50
Título: Biden apresenta equipe de política externa: 'Os EUA estão de volta, 
prontos para liderar o mundo'
Descrição: Joe Biden apresentou oficialmente sua equipe de segurança nacional e 
política externa nesta terça-feira (24).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112416497652-biden-apresenta-
equipe-de-politica-externa-os-eua-estao-de-volta-prontos-para-liderar-o-mundo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 20:01:18
Título: Brasileiro está melhor preparado para lidar com fake news em 2020 do que
em 2018, afirma analista
Descrição: O Facebook informou que retirou do ar 140 mil publicações com 
informações falsas ou deturpadas sobre as eleições municipais deste ano no 
Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416497603-brasileiro-esta-melhor-
preparado-para-lidar-com-fake-news-em-2020-do-que-em-2018-afirma-analista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 19:28:49
Título: Caso Carrefour: polícia prende 3ª pessoa pela morte de João Alberto
Descrição: A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (24) uma terceira pessoa 
suspeita de envolvimento na morte por espancamento de João Alberto Silveira 
Freitas, de 40 anos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416497405-caso-carrefour-policia-
prende-3-pessoa-pela-morte-de-joao-alberto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 18:35:28
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Título: Nora de Bolsonaro diz que movimento antivacina 'só pode ser coisa de 
retardado'
Descrição: Esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a psicóloga 
Heloísa Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (24) que a filha do casal \toma e 
tomará todas vacinas para cada fase\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416497260-nora-de-bolsonaro-diz-
que-movimento-antivacina-so-pode-ser-coisa-retardado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 18:22:26
Título: Congresso Nacional aprova requerimento para ouvir Pazuello sobre 
retenção de testes RT-PCR e vacina
Descrição: A comissão mista do Congresso Nacional, responsável por acompanhar as
medidas de combate ao novo coronavírus, aprovou nesta terça-feira (24) o convite
para ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416497205-congresso-nacional-
aprova-requerimento-para-ouvir-pazuello-sobre-retencao-de-testes-rt-pcr-e-
vacina/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 14:33:46
Título: Caso Carrefour: polícia identifica contradição em depoimento de 
funcionária
Descrição: A Polícia Civil está investigando se uma funcionária do Carrefour 
mentiu em depoimento sobre a morte de João Alberto de Freitas, que foi espancado
por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, na última quinta-
feira (19).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416496468-caso-carrefour-policia-
identifica-contradicao-em-depoimento-de-funcionaria/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-24 14:15:00
Título: Desde maio que taxa de transmissão da COVID-19 no Brasil não era tão 
alta, diz Imperial College
Descrição: Instituto britânico aponta elevação de 1,10 para 1,30 no índice que 
mede o contágio. Entre final de setembro e final de outubro, a taxa tinha ficado
abaixo de 1,00.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112416496337-desde-maio-que-taxa-de-
transmissao-da-covid-19-no-brasil-nao-era-tao-alta-diz-imperial-college/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-24 17:51:41
Título: Amapá: os impactos do apagão na população periférica: “me sinto um nada”
Descrição: O Governo Federal chegou a informar três prazos para normalizar o 
serviço no estado, mas nenhum foi cumprido
Url :https://apublica.org/2020/11/amapa-os-impactos-do-apagao-na-populacao-
periferica-me-sinto-um-nada/

Fonte: El Espectador 
Título:  Colombia, Gobierno Duque admite “débil capacidad” para resolver 
crímenes de líderes y reincorporados,
Data:  2020-11-25
Descrição:  La ministra del Interior, Alicia Arango, sostuvo que en el país la 
defensa de los derechos humanos “se convirtió en un riesgo”.
Url : https//www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-admite-debil-
capacidad-para-resolver-crimenes-de-lideres/

Fonte: Xinhua
Título: Xi pede à classe trabalhadora que empreenda novos e históricos esforços 
para modernização da China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541837.htm
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