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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 22:41:31
Título: Adeus a Maradona comove Argentina, multidão é esperada para velório na 
Casa Rosada
Descrição: Homenagens tomaram as ruas do país durante a tarde e noite desta 
quarta-feira (25), velório será nesta quinta (26)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/adeus-a-maradona-comove-
argentina-multidao-e-esperada-para-velorio-na-casa-rosada

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 00:31:21
Título: Papa Francisco sobre Maradona: “Continuará em minhas orações”
Descrição: Sumo pontífice disse que recordará o craque “com afeto” e que 
continuará rezando por ele, “como fazia nos dias anteriores, desde que soube de 
seu estado de saúde”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/papa-francisco-sobre-maradona-
continuara-em-minhas-oracoes/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 06:50:18
Título: Lágrimas e velas: como o mundo chora Diego Maradona
Descrição: A lenda do futebol Diego Maradona, ex-capitão e treinador principal 
da seleção argentina, morreu nesta quarta-feira (25).
Url :https://br.sputniknews.com/fotos/2020112616506557-Lagrimas-e-velas-como-o-
mundo-chora-Diego-Maradona/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 21:52:05
Título: Fundação Perseu Abramo sobre Maradona: “Sempre esteve do lado certo da 
História”
Descrição: A Fundação Perseu Abramo (FPA), do Partido dos Trabalhadores (PT), 
publicou um texto em seu site homenageando o craque Diego Armando Maradona, que 
faleceu nesta quarta-feira (25) de parada cardiorrespiratória na Argentina. 
“Maradona, um anjo torto, sempre esteve do lado certo da História. Sempre 
defendeu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fundacao-perseu-abramo-sobre-
maradona-sempre-esteve-do-lado-certo-da-historia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 17:26:50
Título: Lula diz que fora do campo Maradona foi um grande amigo do Brasil
Descrição: O ex-presidente Lula homenageou o jogador de futebol e ativista de 
esquerda Diego Armando Maradona, morto nesta quarta-feira (25), com uma postagem
no Facebook. Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de
todo o mundo, um talento e uma personalidade única. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-diz-que-fora-do-campo-
maradona-foi-um-grande-amigo-do-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 20:00:04
Título: Jair Bolsonaro silencia sobre a morte de Diego Maradona
Descrição: O mundo inteiro comenta a morte de Diego Maradona, 60 anos, nesta 
quarta-feira (25). Menos o presidente Jair Bolsonaro, que não é empático com o 
sofrimento alheio nem mesmo na morte. Nós, brasileiros, já sabemos que ele é 
assim frígido. O Brasil soma mais de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jair-bolsonaro-silencia-sobre-a-
morte-de-diego-maradona/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 19:39:13
Título: “Eterno Diego”: Morte de Maradona repercute no mundo do futebol
Descrição: Pelé, Neymar, CR7 e outros jogadores e clubes internacionais lamentam
o falecimento do ídolo argentino aos 60 anos de idade. O maior jogador de 
futebol argentino da história, Diego Armando Maradona, morreu nesta quarta-feira
(25). Ele foi vitima de uma parada cardiorrespiratória em sua casa, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eterno-diego-morte-de-maradona-
repercute-no-mundo-do-futebol/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 23:46:15
Título: Maduro revela que Maradona ajudou a levar alimentos à Venezuela durante 
crises
Descrição: Descreveu o craque argentino como “uma pessoa corajosamente leal com 
as causas que defende” e afirmou que ele recebia pressões de grupos políticos 
para se distanciar de Cuba e da Venezuela
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/maduro-revela-que-maradona-ajudou-a-
levar-alimentos-a-venezuela-durante-crises/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 23:48:46
Título: Prefeito de Guarulhos afastou ouvidor que investigava denúncia de 
estupro que envolvia seu pai
Descrição: Antonio Manuel Costa, pai de Guti (PSD), é acusado de ter sedado e 
estuprado uma empregada doméstica, que engravidou e teve uma filha que alega ser
fruto do abuso sexual, ouvidor que recebeu a denúncia teria sido afastado após 
levar o caso ao prefeito
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prefeito-de-guarulhos-afastou-ouvidor-
que-investigava-denuncia-de-estupro-que-envolvia-seu-pai/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 18:34:57
Título: Comitê Suprapartidário se forma em apoio à candidatura de Manuela 
D'Ávila
Descrição: Lideranças populares e políticas, intelectuais e artistas declaram 
apoio à candidata no segundo turno em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/comite-suprapartidario-se-forma-
em-apoio-a-candidatura-de-manuela-d-avila

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 07:34:29
Título: Candidaturas de centro-esquerda lideram pesquisas em seis grandes 
cidades do Nordeste
Descrição: Intenções de voto projetam cenários favoráveis ao campo progressista 
contra chapas de direita ou centro-direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/candidaturas-de-centro-esquerda-
lideram-pesquisas-em-seis-grandes-cidades-do-nordeste
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 15:34:28
Título: Boulos vence Covas de 63% a 37% em buscas no Google
Descrição: \Quem é Ricardo Nunes\ está em quarto lugar nas pesquisas 
relacionadas ao atual prefeito de SP
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-vence-covas-de-63-a-37-em-
buscas-no-google/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 09:37:13
Título: Servidores da Prefeitura do Recife são pressionados a fazer campanha a 
João Campos
Descrição: Funcionários são convocados diariamente para fazer bandeiraços e 
distribuir panfletos em semáforos e comunidades

https://revistaforum.com.br/politica/boulos-vence-covas-de-63-a-37-em-buscas-no-google/
https://revistaforum.com.br/politica/boulos-vence-covas-de-63-a-37-em-buscas-no-google/
https://revistaforum.com.br/esporte/maduro-revela-que-maradona-ajudou-a-levar-alimentos-a-venezuela-durante-crises/
https://revistaforum.com.br/esporte/maduro-revela-que-maradona-ajudou-a-levar-alimentos-a-venezuela-durante-crises/
https://revistaforum.com.br/brasil/prefeito-de-guarulhos-afastou-ouvidor-que-investigava-denuncia-de-estupro-que-envolvia-seu-pai/
https://revistaforum.com.br/brasil/prefeito-de-guarulhos-afastou-ouvidor-que-investigava-denuncia-de-estupro-que-envolvia-seu-pai/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eterno-diego-morte-de-maradona-repercute-no-mundo-do-futebol/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eterno-diego-morte-de-maradona-repercute-no-mundo-do-futebol/
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/candidaturas-de-centro-esquerda-lideram-pesquisas-em-seis-grandes-cidades-do-nordeste
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/candidaturas-de-centro-esquerda-lideram-pesquisas-em-seis-grandes-cidades-do-nordeste
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/comite-suprapartidario-se-forma-em-apoio-a-candidatura-de-manuela-d-avila
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/comite-suprapartidario-se-forma-em-apoio-a-candidatura-de-manuela-d-avila


Url :https://revistaforum.com.br/politica/servidores-da-prefeitura-do-recife-
sao-pressionados-a-fazer-campanha-a-joao-campos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 12:24:54
Título: Candidato do PT lidera com folga em São Gonçalo
Descrição: Dimas Gadelha possui uma vantagem de 16 pontos em relação a seu 
adversário, Capitão Nelson (Avante)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-pt-lidera-com-folga-em-
sao-goncalo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 00:23:23
Título: Articulação Judaica de Esquerda lança manifesto em apoio a Boulos
Descrição: \O apoio de membros da comunidade judaica à candidatura Boulos mostra
a preocupação desses setores com políticas públicas populares, justiça social, 
com liberdade e diversidade de opiniões\, disse um dos organizadores da 
iniciativa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/articulacao-judaica-de-
esquerda-lanca-manifesto-em-apoio-a-boulos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 20:06:54
Título: Comissária da ONU, Bachelet diz que é urgente Brasil combater o racismo 
estrutural
Descrição: Alta Comissária das Nações Unidas se pronunciou sobre assassinato 
brutal de João Alberto em loja do Carrefour
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/comissaria-da-onu-bachelet-diz-
que-e-urgente-brasil-combater-o-racismo-estrutural

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 19:57:04
Título: \Impunidade incentiva a manutenção da violência contra a mulher\, diz 
pesquisadora
Descrição: Para Betânia Ávila, o cenário de impunidade e silenciamento incentiva
a manutenção da violência contra a mulher
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/impunidade-incentiva-a-
manutencao-da-violencia-contra-a-mulher-diz-pesquisadora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 17:52:19
Título: Macaé (RJ): Justiça decide por reintegração de posse de assentamento do 
MST
Descrição: Movimento irá recorrer aos tribunais superiores, assentamento existe 
há 10 anos e é referência na produção agroecológica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/macae-rj-justica-decide-por-
reintegracao-de-posse-de-assentamento-do-mst

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 11:54:56
Título: Bolsonaro entrega comando da EBC para militares da reserva com salários 
de R$ 20 mil
Descrição: Desde que o presidente assumiu, a estatal já demitiu 90 trabalhadores
e gastou R$ 1,4 milhão com rescisões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/bolsonaro-entrega-comando-da-
ebc-para-militares-da-reserva-com-salarios-de-r-20-mil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 20:50:04
Título: Após pressão, Bolsonaro assina MP que isenta moradores do Amapá da conta
de luz 
Descrição: Medida vale para 30 dias antes da data do texto, assinado nesta 
quarta (25), estado segue em crise de abastecimento
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/apos-pressao-bolsonaro-assina-
mp-que-isenta-moradores-do-amapa-da-conta-de-luz

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 16:30:45
Título: Guerra no Saara Ocidental: brasileiros convocam ato e criticam postura 
do Itamaraty
Descrição: Protesto em frente à Embaixada do Marrocos, na capital federal, está 
marcado para quinta-feira (26) às 10h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/guerra-no-saara-ocidental-
brasileiros-convocam-ato-e-criticam-postura-do-itamaraty

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 10:46:42
Título: Marqueteiro de Moro foi alvo da CPI do Futebol por elo com empresa em 
paraíso fiscal
Descrição: Dody Sirena administra carreira do cantor Roberto Carlos e será 
responsável pelas “turnês” do ex-juiz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/marqueteiro-de-moro-foi-alvo-da-
cpi-do-futebol-por-elo-com-empresa-em-paraiso-fiscal

Fonte: Xinhua
Título: Brasil registra o maior número de casos da COVID-19 desde 4 de setembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544337.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 20:28:06
Título: Infectados pela covid no Brasil chegam a 47 mil em 24h e voltam a níveis
de agosto
Descrição: Mundo bate recorde de óbitos em um dia com 12 mil confirmações de 
vítimas fatais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/infectados-pela-covid-no-brasil-
chegam-a-47-mil-em-24h-e-voltam-a-niveis-de-agosto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 19:36:06
Título: Estoques de sangue caem 50% durante pandemia, hemocentros fazem campanha
de doação
Descrição: No Rio de Janeiro, o Hemorio fez uma parceria com a Uber, fornecendo 
R$ 20 de desconto em corridas de ida e volta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/estoques-de-sangue-caem-50-
durante-pandemia-e-hemocentros-fazem-campanha-de-doacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 19:26:17
Título: Comunidade do MST no PR inaugura horta comunitária para doação de 
alimentos 
Descrição: Acampamento Maila Sabrina, localizado em Ortigueira, luta há 18 anos 
pela reforma agrária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/comunidade-do-mst-no-pr-
inaugura-horta-comunitaria-voltada-para-doacao-de-alimentos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 18:43:00
Título: Artigo | \Burrice\ ou \jogada de mestre\: o assalto em curso na 
Petrobras
Descrição: É fundamental apresentarmos propostas que revertam as atuais 
políticas em relação à empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/artigo-burrice-ou-jogada-de-
mestre-o-assalto-em-curso-na-petrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-11-25 18:26:56
Título: No RS, Defensoria Pública entra com ação coletiva contra Carrefour 
Descrição: Entidade pede indenização no valor de R$ 200 milhões para a rede 
Carrefour por danos morais coletivos e sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/no-rs-defensoria-publica-entra-
com-acao-coletiva-contra-carrefour

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 17:58:18
Título: \Bolsonaro termina segundo ano muito menor do que começou\, avalia 
cientista político
Descrição: Francisco Fonseca, professor da FGV-SP, analisa cenário eleitoral e 
destaca tendência de mais desidratação do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/bolsonaro-termina-segundo-ano-
muito-menor-do-que-comecou-avalia-cientista-politico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 17:20:13
Título: Trabalhadores e parlamentares protestam contra a privatização da energia
em Brasília
Descrição: Em novo protesto nesta quarta-feira (25), grupo amplifica luta em 
defesa do caráter público da companhia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/trabalhadores-e-parlamentares-
protestam-contra-a-privatizacao-da-energia-em-brasilia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 17:14:11
Título: Mulheres da Assembleia Internacional dos Povos ratificam sua luta contra
a violência 
Descrição: As militantes de movimentos e organizações de todo o mundo defendem 
seu legado e protagonismo nas lutas populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/mulheres-da-assembleia-
internacional-dos-povos-ratificam-sua-luta-contra-a-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 15:02:10
Título: Governador do RS autoriza aulas presenciais em regiões com bandeira 
vermelha
Descrição: Decisão foi tomada após reunião com o Ministério Público na última 
terça-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/governador-do-rs-autoriza-aulas-
presenciais-em-regioes-com-bandeira-vermelha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 14:42:24
Título: Artigo | Sobre a greve de fome dos professores no Paraná e o silêncio 
dos canalhas 
Descrição: Vivenciamos um silêncio sepulcral da mídia tradicional em relação à 
greve de fome de professores e funcionários do PR
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/artigo-sobre-a-greve-de-fome-
dos-professores-no-parana-e-o-silencio-dos-canalhas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 11:25:35
Título: Fiscal do Carrefour é presa por \participação decisiva\ na morte de João
Alberto 
Descrição: Comunicado da prisão temporária de Adriana Alves foi feita na tarde 
desta terça-feira (24), pela Polícia Civil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/fiscal-do-carrefour-e-presa-por-
participacao-decisiva-na-morte-de-joao-alberto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 10:26:56
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Título: Moradia e transporte consomem 50% do orçamento dos brasileiros, mostra 
IBGE
Descrição: Quanto menor a escolaridade, maior o gasto com alimentação, revela 
pesquisa com dados do período 2017-2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/moradia-e-transporte-consomem-
50-do-orcamento-dos-brasileiros-mostra-ibge
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 10:06:13
Título: Campanha de combate à violência contra  a mulher alerta: agressão começa
com palavras
Descrição: Anualmente, o Brasil registra mais de 50 mil casos de violência 
verbal, 48% das vítimas apontam companheiro como autores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/campanha-de-combate-a-violencia-
contra-mulher-alerta-a-agressao-comeca-com-palavras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-25 07:34:29
Título: Candidaturas de centro-esquerda lideram pesquisas em seis grandes 
cidades do Nordeste
Descrição: Intenções de voto projetam cenários favoráveis ao campo progressista 
contra chapas de direita ou centro-direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/25/candidaturas-de-centro-esquerda-
lideram-pesquisas-em-seis-grandes-cidades-do-nordeste
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 23:26:45
Título: Na reta final, Boulos reduz diferença para Covas, aponta Ibope
Descrição: O candidato da oposição Guilherme Boulos (PSOL) diminuiu a diferença 
frente ao atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno 
Covas. Segundo pesquisa do Ibope divulgada nesta quarta-feira (25), o tucano 
lidera a corrida eleitoral com 48% das intenções de voto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/na-reta-final-boulos-reduz-
diferenca-para-covas-aponta-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 22:17:24
Título: Argentina decreta três dias de luto pela morte de Maradona
Descrição: O presidente da Argentina Alberto Fernández decretou três dias de 
luto após a confirmação da a morte do ex-jogador Diego Armando Maradona, nesta 
quarta-feira (25). Fernández também postou uma foto dos dois abraçados e a 
mensagem: Você nos levou ao mais alto do mundo. Você 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/argentina-decreta-tres-dias-de-
luto-pela-morte-de-maradona/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 22:04:52
Título: Maia e Alcolumbre podem ter reeleição barrada pelo Supremo dia 4 de 
dezembro
Descrição: Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), podem ser barrados na tentativa de reeleição para o biênio 
2021-2022. A Constituição Federal veta a reeleição. O ministro Gilmar Mendes, do
STF, liberou o julgamento da ação do PTB que questiona 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maia-e-alcolumbre-podem-ter-
reeleicao-barrada-pelo-supremo-dia-4-de-dezembro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 21:52:05
Título: Fundação Perseu Abramo sobre Maradona: “Sempre esteve do lado certo da 
História”
Descrição: A Fundação Perseu Abramo (FPA), do Partido dos Trabalhadores (PT), 
publicou um texto em seu site homenageando o craque Diego Armando Maradona, que 
faleceu nesta quarta-feira (25) de parada cardiorrespiratória na Argentina. 
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“Maradona, um anjo torto, sempre esteve do lado certo da História. Sempre 
defendeu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fundacao-perseu-abramo-sobre-
maradona-sempre-esteve-do-lado-certo-da-historia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 19:39:13
Título: “Eterno Diego”: Morte de Maradona repercute no mundo do futebol
Descrição: Pelé, Neymar, CR7 e outros jogadores e clubes internacionais lamentam
o falecimento do ídolo argentino aos 60 anos de idade. O maior jogador de 
futebol argentino da história, Diego Armando Maradona, morreu nesta quarta-feira
(25). Ele foi vitima de uma parada cardiorrespiratória em sua casa, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eterno-diego-morte-de-maradona-
repercute-no-mundo-do-futebol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 16:39:46
Título: Joice Hasselmann: “A gente sempre soube que Bolsonaro era burrão e 
limitado”
Descrição: A deputada Joice Hasselmann (PSL), ex-líder do governo Bolsonaro na 
Câmara, confessou o que muita gente já sabia, que Bolsonaro é um político pouco 
inteligente, e seria um governante de fachada. A também deputada Jandira Feghali
(PCdoB) compartilhou um trecho de uma entrevista de Joice 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/joice-hasselmann-a-gente-sempre-
soube-que-bolsonaro-era-burrao-e-limitado/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 16:17:50
Título: Estadão dá a largada na ‘fritura’ de Paulo Guedes e pede mais 
privatizações e arrocho
Descrição: Por Milton Alves* O jornal O Estado de São Paulo, porta-voz da 
plutocracia paulista, expressou em editorial nesta quarta-feira (25) o desagrado
do “andar de cima” – do ínfimo grupo de bilionários do país – com a gestão 
errática e desastrosa do ministro da Economia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/estadao-da-a-largada-na-fritura-de-
paulo-guedes-e-pede-mais-privatizacoes-e-arrocho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 15:53:30
Título: Boulos suspeita de manipulação política de dados sobre a pandemia em São
Paulo
Descrição: O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, 
suspeita que o governo do estado de São Paulo esteja manipulando politicamente 
os dados sobre a pandemia para modificar a intenção de voto no próximo domingo 
(29), quando acontece a eleição do segundo turno. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/boulos-suspeita-de-manipulacao-
politica-de-dados-sobre-a-pandemia-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 14:54:08
Título: Olavo de Carvalho rompe e pede a renúncia do presidente Jair Bolsonaro
Descrição: O caldo entornou entre os bolsonaristas, pois o astrólogo Olavo de 
Carvalho pediu nesta quarta-feira (25) a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. 
O rompimento do guru com seu discípulo seu pelo Twitter. Bolsonaro: Se você não 
é capaz nem de defender a liberdade dos seus 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/olavo-de-carvalho-rompe-e-pede-a-
renuncia-do-presidente-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 14:38:41
Título: Xi Jinping parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos EUA
Descrição: O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou Joe Biden nesta 
quarta-feira (25) pela vitória eleitoral nas eleições presidenciais americanas 
de 3 de novembro. O líder chinês também expressou a esperança de que os dois 
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países possam promover um desenvolvimento saudável e estável das relações 
bilaterais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/xi-jinping-parabeniza-joe-biden-
pela-vitoria-nas-eleicoes-dos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 11:52:37
Título: Eduardo Bolsonaro arregou depois de China ameaçar com “consequências 
negativas” a calúnia sobre 5G
Descrição: Tal pai tal filho. Alguns dias atrás o presidente Jair Bolsonaro 
disse que, por Donald Trump, estaria disposto usar a pólvora contra os Estados 
Unidos. Na sequência, proibiu espetáculos com fogos de artifício em todo o país 
para poupar o artefato para a guerra contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eduardo-bolsonaro-arregou-depois-
de-china-ameacar-com-consequencias-negativas-a-calunia-sobre-5g/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 10:08:38
Título: Maradona foi encontrar o seu amigo Fidel, por Atilio A. Boron
Descrição: Diego era puro povo, até as entranhas, e, como Fidel, o seu desejo de
justiça, bem como a sua rejeição a todas as formas de opressão e exploração, 
eram insaciáveis.
Url :https://jornalggn.com.br/memoria/maradona-foi-encontrar-o-seu-amigo-fidel-
por-atilio-a-boron/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 10:00:37
Título: A encruzilhada econômica chamada Paulo Guedes, por Luis Nassif
Descrição: Documento sem título 5Atualizado automaticamente a cada minutos A 
encruzilhada econômica chamada Paulo Guedes A economia está na encruzilhada do 
chamado problema Paulo Guedes. Guedes é boquirroto, blefador e se vale dos 
mesmos estratagemas de Jair Bolsonaro, de falsificar a realidade. No final do 
ano passado, analisamos os indicadores que, supostamente, indicariam a 
recuperação da economia [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-encruzilhada-economica-chamada-
paulo-guedes-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 09:00:45
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições Trump perdoa Michael Flynn 478K NYT&gt, Notícias 
principaispor Charli Veja o contraste absoluto entre as palavras de Trump e 
Biden hoje 60 CNN.com  Canal RSS Coronavirus Califórnia e Texas quebram recorde 
nacional de um único dia para novos casos de coronavírus A colinapor Joseph 
Choi/ 8min Uma empresa chinesa busca permissão para comercializar uma vacina 
antes de concluir [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-198/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 09:00:41
Título: Especial GGN Covid EUA: um Raio X da Covid-19 nos EUA
Descrição: Aqui, um estudo especial do GGN sobre o Covid-19 nos EUA. O número de
novos casos chegou a 182.537, e o de óbitos a 2.297. Curva de novos casos Curva 
de novos óbitos Curvas de curto prazo Na média doe 7 dias, a alta fica nítida. 
Gráficos de variação de casos em 7 dias Variação [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/especial-ggn-covid-eua-um-raio-x-da-
covid-19-nos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 23:10:02
Título: TV GGN 20h: A contagem regressiva para um ano do cão: 2021
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre as últimas notícias 
da política e economia nesta quarta-feira, 25 de novembro
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Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-contagem-regressiva-para-um-
ano-do-cao-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 23:02:47
Título: Roraima tem autonomia de geração energética para três dias
Descrição: Usinas térmicas sustentam demanda após fim de acordo com Venezuela, 
Estado deve garantir ao menos oito dias de autonomia para atender população
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/roraima-tem-autonomia-de-geracao-
energetica-para-tres-dias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 22:40:38
Título: GGN Covid Brasil: mapa completo do dia e a explosão de casos no Paraná
Descrição: Resumo do dia Curvas de novos casos Curvas de novos óbitos Mapa dos 
estados: casos Gráficos dos casos Paraná Santa Catarina São Paulo Mapa dos 
Óbitos Gráfico dos estados Publicado por Google Drive–Denunciar abuso   Você 
pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. Assine e faça parte desta caminhada
para que ele se torne [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-mapa-completo-do-dia-
e-a-explosao-de-casos-no-parana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 22:32:50
Título: Trump estuda derrubar restrição de viagens a Brasil e Europa
Descrição: A decisão está sendo analisada pelo governo de Donald Trump, ainda 
que em meio à alta de casos no país, à segunda onda em países europeus e à falta
de controle da pandemia no Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-estuda-derrubar-restricao-de-
viagens-a-brasil-e-europa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 22:24:06
Título: Empresários do setor de construção estão menos confiantes com cenário
Descrição: Índice da FGV interrompe sequência de seis meses de alta contínua, 
embora média móvel trimestral tenha avançado pelo quinto mês
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/empresarios-do-setor-de-construcao-estao-
menos-confiantes-com-cenario/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 21:47:26
Título: Giro Econômico GGN: confira um balanço dos mercados internacionais
Descrição: Segunda onda de covid-19 restringe volume de ganhos na Europa e na 
Ásia, enquanto mercados nos EUA operam no clima de feriado prolongado
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-balanco-dos-
mercados-internacionais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 21:27:33
Título: TCU diz que governo e não estados deve responder sobre testes PCR 
estocados
Descrição: TCU exigiu explicações do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro 
sobre os 7 milhões de testes PCR que não foram usados e próximos de vencer
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/tcu-diz-que-governo-e-nao-estados-e-
municipios-deve-responder-sobre-testes-pcr-estocados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 21:16:47
Título: Ônibus e caminhão colidem no interior de São Paulo, 41 pessoas morrem no
acidente
Descrição: O ônibus transportava funcionários de uma empresa têxtil, da região, 
e se chocou com o caminhão, que vinha em sentido oposto. Este é o acidente mais 
grave já ocorrido no estado.

https://jornalggn.com.br/coronavirus/tcu-diz-que-governo-e-nao-estados-e-municipios-deve-responder-sobre-testes-pcr-estocados/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/tcu-diz-que-governo-e-nao-estados-e-municipios-deve-responder-sobre-testes-pcr-estocados/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-balanco-dos-mercados-internacionais/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-balanco-dos-mercados-internacionais/
https://jornalggn.com.br/noticia/empresarios-do-setor-de-construcao-estao-menos-confiantes-com-cenario/
https://jornalggn.com.br/noticia/empresarios-do-setor-de-construcao-estao-menos-confiantes-com-cenario/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-estuda-derrubar-restricao-de-viagens-a-brasil-e-europa/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-estuda-derrubar-restricao-de-viagens-a-brasil-e-europa/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-mapa-completo-do-dia-e-a-explosao-de-casos-no-parana/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-mapa-completo-do-dia-e-a-explosao-de-casos-no-parana/
https://jornalggn.com.br/noticia/roraima-tem-autonomia-de-geracao-energetica-para-tres-dias/
https://jornalggn.com.br/noticia/roraima-tem-autonomia-de-geracao-energetica-para-tres-dias/
https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-contagem-regressiva-para-um-ano-do-cao-2021/
https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-contagem-regressiva-para-um-ano-do-cao-2021/


Url :https://jornalggn.com.br/tragedia/onibus-e-caminhao-colidem-no-interior-de-
sao-paulo-41-pessoas-morrem-no-acidente/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 20:53:58
Título: Ministro usa AGU para processar jornalistas e cientistas que discordam 
de sua gestão
Descrição: Sem capacidade para cuidar do Meio Ambiente, ministro decide atacar 
quem o critica
Url :https://jornalggn.com.br/justica/ministro-usa-agu-para-processar-
jornalistas-e-cientistas-que-discordam-de-sua-gestao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 20:33:28
Título: Jornais pelo mundo celebram vida de Diego Maradona
Descrição: A arte de Maradona, sua vida intensa, seus posicionamentos pessoais e
políticos, tudo foi abordado. Mas sua competência com a bola, sua mágica atuação
em campo, ah, esta foi exaltada.
Url :https://jornalggn.com.br/memoria/jornais-pelo-mundo-celebram-vida-de-diego-
maradona/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 20:06:27
Título: Fim das coligações reduz número de partidos em Câmaras
Descrição: Pesquisa indica que 73% das cidades têm menos siglas com 
representação nos plenários municipais, fim das coligações afetou composição
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/fim-das-coligacoes-reduz-numero-de-
partidos-em-camaras/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-25 19:04:01
Título: Deputados pedem destituição de Eduardo Bolsonaro da Comissão de Relações
Exteriores
Descrição: Parlamento entra em alerta por conta de impacto de pronunciamento 
junto aos chineses, filho de Bolsonaro levantou suspeita sobre 5G
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/deputados-pedem-destituicao-de-eduardo-
bolsonaro-da-comissao-de-relacoes-exteriores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 01:19:31
Título: Melchionna apresenta projeto para responsabilizar empresas por atos de 
racismo em seus estabelecimentos
Descrição: Deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, estado onde aconteceu o 
assassinato de João Alberto Freitas, elaborou a proposta junto com Márcio 
Chagas, ativista e ex-árbitro que foi demitido da RBS por falar de racismo na 
emissora
Url :https://revistaforum.com.br/politica/melchionna-apresenta-projeto-para-
responsabilizar-empresas-por-atos-de-racismo-em-seus-estabelecimentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 01:06:58
Título: Bolsonaro visita sede da CNN em São Paulo e se reúne com presidente do 
canal
Descrição: Durante o encontro, Bolsonaro e Douglas Tavolaro trataram de temas \
políticos, econômicos e sociais\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-visita-sede-da-cnn-em-sao-
paulo-e-se-reune-com-presidente-do-canal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 00:07:20
Título: Projeto de lei que prevê racismo como agravante de crimes é aprovado no 
Senado
Descrição: Proposta do senador Paulo Paim (PT-RS) foi apresentada em 2015 e só 
recebeu aprovação após a morte de João Alberto, espancado no Carrefour
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/projeto-de-lei-que-preve-racismo-como-
agravante-de-crimes-e-aprovado-no-senado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 23:13:02
Título: Rio não tem mais leitos de UTI para Covid disponíveis no SUS
Descrição: Já são mais de 500 pacientes internados em terapia intensiva na 
capital fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rio-nao-tem-mais-leitos-de-uti-
para-covid-disponiveis-no-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 23:10:22
Título: Fome nos EUA: 26 milhões de adultos não têm recursos suficientes para 
alimentação básica
Descrição: Número foi registrado pelo Departamento de Censos, órgão público 
estadunidense similar ao IBGE, cujo último relatório considerou que a atual 
situação pode levar a “condições que o país não vê desde a Grande Depressão”
Url :https://revistaforum.com.br/global/fome-nos-eua-26-milhoes-de-adultos-nao-
tem-recursos-suficientes-para-alimentacao-basica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 23:00:37
Título: Mandata, Juntas, Gabinetona, Coletiva: co-parlamentares revolucionando a
política
Descrição: Após algumas experiências bem sucedidas em São Paulo, Recife, Belo 
Horizonte, nestas eleições, as candidaturas coletivas cresceram e consolidam um 
novo jeito de fazer política. Elas são formadas por feministas, trans, jovens, 
negras, indígenas, militantes que tem como bandeira o combate ao racismo, a 
defesa do SUS, da Cultura, da educação pública de qualidade, da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mandata-juntas-gabinetona-coletiva-co-
parlamentares-revolucionando-a-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 22:56:47
Título: Mundo registra maior número de mortes por Covid em um só dia
Descrição: Universidade Johns Hopkins mostra que foram 12.785 óbitos na terça-
feira, só nos EUA, mais de 2 mil perderam a vida devido à doença
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mundo-registra-maior-numero-de-
mortes-por-covid-em-um-so-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 19:52:37
Título: Imposto sobre grandes fortunas, maconha medicinal e aborto: a Argentina 
avança
Descrição: Em duas semanas, nossos vizinhos avançaram mais do que o Brasil nos 
últimos 100 anos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/imposto-sobre-grandes-
fortunas-maconha-medicinal-e-aborto-a-argentina-avanca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 19:37:15
Título: Após crise com a China, deputados tentam afastar Eduardo Bolsonaro de 
comissão na Câmara
Descrição: Apesar de as comissões estarem sem funcionamento durante a pandemia, 
o deputado federal é o presidente em exercício da de Relações Exteriores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-crise-com-a-china-deputados-
tentam-afastar-eduardo-bolsonaro-de-comissao-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 19:16:56
Título: Brasil terá 1º programa de melhoramento genético de cannabis em Viçosa
Descrição: Serão desenvolvidas quatro variedades para uso medicinal e industrial
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-tera-1o-programa-de-
melhoramento-genetico-de-cannabis-em-vicosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 18:52:26
Título: Na política, Maradona sempre defendeu governos de esquerda e movimentos 
sociais
Descrição: Craque argentino era peronista assumido, amigo pessoal de Fidel 
Castro e Hugo Chávez, e defendeu a liberdade de Lula em 2018. Suas últimas 
manifestações foram para defender o imposto sobre grandes fortunas na Argentina
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/na-politica-maradona-sempre-defendeu-
governos-de-esquerda-e-movimentos-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 18:07:29
Título: Confira os políticos eleitos que assinaram carta-compromisso em apoio à 
causa vegetariana
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/ativismo/confira-os-politicos-eleitos-que-
assinaram-carta-compromisso-em-apoio-a-causa-vegetariana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 18:03:34
Título: Joaquin Phoenix faz vigília por Regan Russell, morta enquanto defendia 
os animais
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/ativismo/joaquin-phoenix-faz-vigilia-por-
regan-russell-morta-enquanto-defendia-os-animais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 18:01:27
Título: Domingo eu voto pela vida das mulheres, por Simone Nascimento
Descrição: Não é um descuido, ou acaso, Bruno Covas ter como candidato a vice-
prefeito um homem denunciado por violência doméstica. Ricardo Nunes (MDB) também
é investigado em escândalo de superfaturamento de aluguéis de creches 
conveniadas na cidade, outra forma de violência contra mulheres.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/domingo-eu-voto-pela-vida-das-mulheres-
por-simone-nascimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 12:24:54
Título: Candidato do PT lidera com folga em São Gonçalo
Descrição: Dimas Gadelha possui uma vantagem de 16 pontos em relação a seu 
adversário, Capitão Nelson (Avante)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-pt-lidera-com-folga-em-
sao-goncalo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 12:24:46
Título: Instituto D’Or de Pesquisa inicia estudos sobre cannabis medicinal
Descrição: A pesquisa é uma parceria com a Entourage Phytolab, startup 
especializada em medicamentos à base de cannabis, e visa a aprofundar o 
entendimento sobre a ação dos canabinoides nas células neurais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/instituto-dor-de-pesquisa-inicia-
estudos-sobre-cannabis-medicinal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 12:16:12
Título: Morre em Brasília o ex-governador de Sergipe João Alves Filho, aos 79 
anos
Descrição: Ele foi diagnosticado com Covid-19 no sábado. A família anunciou na 
ocasião que o seu quadro de saúde era \clinicamente irreversível\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/morre-em-brasilia-o-ex-governador-de-
sergipe-joao-alves-filho-aos-79-anos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 11:58:38
Título: “Vadia”: Ataques misóginos contaminam disputa eleitoral
Descrição: No Fórum Café desta quarta-feira, 25 de novembro de 2020: A misoginia
contaminando o segundo turno das eleições em Porto alegre (RS). Depois de 
contabilizar os votos de 187.262 eleitores, 29% do total conferidos nas urnas no
primeiro turno, a candidata Manuela D’Ávila passou a ser alvo de ataques 
misóginos nas redes sociais e também [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/vadia-ataques-misoginos-contaminam-
disputa-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 11:46:15
Título: Preso na Bolívia general comandante de ação que matou doze pessoas e 
feriu outras 125
Descrição: As mortes ocorreram em 2019, quando militares dispararam agentes 
químicos e projéteis em pessoas que manifestavam contra o golpe em Evo Morales
Url :https://revistaforum.com.br/global/preso-na-bolivia-general-comandante-de-
acao-que-matou-doze-pessoas-e-feriu-outras-125/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 11:43:08
Título: Vereadora mais votada de Aracaju, Linda Brasil denuncia ataques 
transfóbicos
Descrição: Primeira vereadora trans eleita na cidade conta que ataques começaram
após o resultado do pleito. Delegada diz que conteúdo das ofensas é \
extremamente grotesco\
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/vereadora-mais-votada-de-aracaju-linda-
brasil-denuncia-ataques-transfobicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 10:57:41
Título: “Ao fugir do debate, vice de Covas reconhece que não tem condições de 
enfrentar Erundina”, diz Haddad
Descrição: Ex-prefeita de São Paulo vai participar sozinha de sabatina da Folha 
e SBT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ao-fugir-do-debate-vice-de-covas-
reconhece-que-nao-tem-condicoes-de-enfrentar-erundina-diz-haddad/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 10:41:21
Título: Paulo Guedes vira piada em grupos de WhatApp de analistas e investidores
do mercado financeiro
Descrição: Memes ridicularizam a atuação de Guedes, o até então “Posto Ipiranga”
de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-guedes-vira-piada-em-grupos-de-
whatapp-de-analistas-e-investidores-do-mercado-financeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-25 10:26:04
Título: Queiroz admite “rachadinha” em gabinete de Flávio Bolsonaro, mas nega 
envolvimento do ex-chefe
Descrição: Para o MP, \não é crível\ que o filho do presidente não soubesse dos 
repasses. Prática ocorreu por mais de dez anos e arrecadou milhões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/queiroz-admite-rachadinha-em-gabinete-
de-flavio-bolsonaro-mas-nega-envolvimento-do-ex-chefe/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-26 05:02:05
Título: Abusos sexuais e maus-tratos contra crianças aumentam na pandemia e 
conselhos tutelares são abandonados em SP
Descrição: Conselheiros relatam que denúncias chegaram a triplicar. Com escolas 
fechadas, agressores passam mais tempo com as vítimas.The post Abusos sexuais e 
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maus-tratos contra crianças aumentam na pandemia e conselhos tutelares são 
abandonados em SP appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/26/abusos-sexuais-e-maus-tratos-contra-
criancas-aumentam-na-pandemia-e-conselhos-tutelares-sao-abandonados-em-sp/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-25 21:10:43
Título: ‘Merecemos respeito’: famílias de indígenas mortos por policiais do Mato
Grosso pedem justiça
Descrição: Familiares afirmam que PM mentiu para justificar tiros em quatro 
indígenas, Ministério Público deve pedir inquérito federal.The post ‘Merecemos 
respeito’: famílias de indígenas mortos por policiais do Mato Grosso pedem 
justiça appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/25/indigenas-mortos-pm-mato-grosso-
justica/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-26 03:00:00
Título: A qualidade da alimentação piorou na pandemia. Entrevista especial com 
Walter Belik
Descrição: Se no início da crise pandêmica muitos de nós vim [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605014-a-qualidade-da-alimentacao-piorou-na-
pandemia-entrevista-especial-com-walter-belik
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-26 07:00:13
Título: Coluna | Projeto pária ou um pária entre nós
Descrição: O mundo se prepara para uma maratona de longa duração rumo ao zero 
carbono. Há muitos desafios, já que em todos os países existem segmentos 
relutantes à transição para essa nova economia. No entanto, entre vanguarda e 
atraso, na somatória de forças, as nações parecem convergir para um novo 
capítulo da história. É notável, por essa razão, a indisposição de um país que 
teria tudo para entrar na corrida e se sagrar campeão: o Brasil. 
Url :https://epoca.globo.com/natalie-unterstell/coluna-projeto-paria-ou-um-
paria-entre-nos-24766126
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-26 07:00:02
Título: Candidato de Flávio Bolsonaro para comandar MP-RJ ofende ministros do 
STF e mulheres nas redes sociais: ‘Vagabunda’
Descrição: O procurador Marcelo Rocha Monteiro, candidato de Flávio Bolsonaro 
para chefiar o MP do Rio de Janeiro, ofendeu ministros do STF e mulheres em 
redes sociais. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/candidato-de-flavio-bolsonaro-para-
comandar-mp-rj-ofende-ministros-do-stf-mulheres-nas-redes-sociais-vagabunda-
24766066
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-26 06:30:17
Título: Entidade fundada por Damares é derrotada no Conselho dos Direitos 
Humanos
Descrição: A Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), entidade 
fundada por Damares Alves, foi derrotada na eleição interna do Conselho Nacional
dos Direitos Humanos (CNDH). A Anajure ficou sem cadeira alguma para representar
a sociedade civil no colegiado ligado ao ministério.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/entidade-fundada-por-damares-
derrotada-no-conselho-dos-direitos-humanos-24766029
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-26 07:00:00
Título: Com voz doce e carregada de ancestralidade, Ella Fernandes faz sucesso 
em lives e lança clipe
Descrição: NITERÓI — Desde que Ella Fernandes viralizou nas redes sociais com 
uma versão para “Cálice”, de Chico Buarque, compartilhada pelo próprio 
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compositor, há pouco mais de um ano, sua carreira deu uma guinada. A poesia 
intitulada “80 tiros”, em referência ao fuzilamento de uma família negra pelo 
Exército em abril de 2019, em Guadalupe, no Rio, ecoou no movimento antirracista
e lhe rendeu milhares de seguidores. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/com-voz-doce-carregada-de-
ancestralidade-ella-fernandes-faz-sucesso-em-lives-lanca-clipe-24765107
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-26 08:54:31
Título: Morre Diego Maradona: 5 momentos inesquecíveis da carreira do jogador 
argentino
Descrição: Gols contra goleiros lendários, desafio contra a lei da gravidade, a 
'jogada do século' e outras pérolas do jogador argentino que morreu em 25/11.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55084076
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-25 18:09:50
Título: De Menem a Fidel Castro: a vida política 'agitada' de Maradona
Descrição: Apesar de ter apoiado neoliberal Menem à presidência, craque 
argentino ficou conhecido por simpatia pelas ideologias de esquerda, incluindo 
seus líderes.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55078042
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-25 22:02:37
Título: 'Foi com a mão de Deus': sete frases ditas por Maradona
Descrição: Ex-jogador argentino faleceu nesta quarta-feira, após uma parada 
cardiorrespiratória. BBC relembra algumas das frases ditas por ele nas últimas 
décadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55080908
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-26 01:19:08
Título: Campanha de Covas esconde vice Nunes, alvo de Boulos na corrida contra o
tempo para tentar virar em São Paulo
Descrição: Na chapa do do PSOL, Erundina faz maratona de eventos e contrasta com
vereador do MDB, que não foi à sabatina do UOL e ‘Folha’. Campanha contra atual 
prefeito aposta em desgaste entre ‘lavajatistas’
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-26/campanha-de-covas-esconde-vice-
nunes-alvo-de-boulos-na-corrida-contra-o-tempo-para-tentar-virar-em-sao-
paulo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-26 00:24:14
Título: Trump indulta o general Flynn, o primeiro a cair com as investigações da
trama russa
Descrição: O ex-chefe de Segurança Nacional se declarou culpado de ter mentido 
aos investigadores sobre seus contatos com o embaixador russo em Washington
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-26/trump-indulta-o-general-
flynn-o-primeiro-a-cair-com-as-investigacoes-da-trama-russa.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-26 02:05:18
Título: Diego Maradona: morre um imortal
Descrição: Despedida do craque será comparável com a de grandes nomes argentinos
como Gardel, Evita e Perón. Será uma procissão cheia de dor, massiva e 
destroçada, como a vida de Maradona
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-11-25/diego-maradona-morre-um-
imortal.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-25 01:03:09
Título: Eleição em Fortaleza testa frente ampla contra Bolsonaro
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Descrição: Pesquisas colocam candidato de Ciro Gomes, José Sarto, apoiado pelo 
PT de Camilo Santana, na frente do bolsonarista Capitão Wagner. Reta final tem 
panfletos com propaganda antigay para atrair evangélicos a ex-policial
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-25/eleicao-em-fortaleza-testa-
frente-ampla-contra-bolsonaro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-26 00:00:00
Título: Folha e UOL sabatinam às 11h Guilherme Boulos (PSOL), candidato a 
prefeito de SP
Descrição: O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) 
participa de uma sabatina realizada pela Folha, em parceria com o UOL, nesta 
quinta-feira (26).Leia mais (11/26/2020 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/folha-e-uol-sabatinam-as-11h-guilherme-boulos-psol-candidato-
a-prefeito-de-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-25 00:00:00
Título: Diplomacia da extrema direita aproxima o país de prejuízos reais
Descrição: A diplomacia brasileira conseguiu cometer uma barbeiragem dupla. Nas 
últimas semanas, o governo desprezou o próximo presidente dos EUA e enviou 
sinais hostis para a China. Amarrado a Donald Trump e às bandeiras da direita 
radical, o país pode sofrer prejuízos concretos na relação com seus dois 
principais parceiros comerciais.Leia mais (11/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/11/diplomacia-da-extrema-direita-aproxima-o-
pais-de-prejuizos-reais.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 01:46:00
Título: Projeto responsabiliza empresas por crimes de racismo cometidos por 
funcionários
Descrição: A medida é uma resposta à morte de um homem negro, espancado até a 
morte em supermercado da rede Carrefour
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710579-projeto-responsabiliza-empresas-
por-crimes-de-racismo-cometidos-por-funcionarios/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 01:02:00
Título: Senado aprova projeto que inclui discriminação racial e sexual como 
agravantes em crime
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710563-senado-aprova-projeto-que-inclui-
discriminacao-racial-e-sexual-como-agravantes-em-crime/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 00:50:00
Título: Medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão beneficiar idosos que 
sofrem maus-tratos
Descrição: Proposta prevê aplicação de medidas como afastamento do lar e prisão 
preventiva do agressor de pessoa idosa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710193-medidas-protetivas-da-lei-maria-
da-penha-poderao-beneficiar-idosos-que-sofrem-maus-tratos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 00:41:00
Título: Medida Provisória isenta moradores do Amapá do pagamento da conta de luz
dos últimos 30 dias
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710535-medida-provisoria-isenta-
moradores-do-amapa-do-pagamento-da-conta-de-luz-dos-ultimos-30-dias/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 00:07:00
Título: Relator de MP sobre acesso do Brasil a vacinas visita futura fábrica da 
Coronavac em SP
Descrição: Novas instalações do Instituto Butantan poderão produzir 100 milhões 
de doses por ano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710532-relator-de-mp-sobre-acesso-do-
brasil-a-vacinas-visita-futura-fabrica-da-coronavac-em-sp/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-25 23:29:00
Título: Cancelado debate desta quinta-feira sobre demissões da Embraer
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710534-cancelado-debate-desta-quinta-
feira-sobre-demissoes-da-embraer/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-25 23:11:00
Título: Projeto autoriza atendimento de mulher vítima de violência pela 
Defensoria Pública ou Ministério Público
Descrição: Atendimento poderá ocorrer nesses órgãos sempre que no município não 
houver Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher ou equipe especializada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709825-projeto-autoriza-atendimento-de-
mulher-vitima-de-violencia-pela-defensoria-publica-ou-ministerio-publico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-25 22:44:00
Título: Projeto isenta consumidor de penalidades por desistência de viagem aérea
na pandemia
Descrição: Pela proposta, passageiro poderá optar por reembolso ou obter crédito
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710293-projeto-isenta-consumidor-de-
penalidades-por-desistencia-de-viagem-aerea-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-25 22:20:00
Título: Projeto prevê atendimento especializado às vítimas de violência sexual
Descrição: Proposta determina o mesmo tipo de atendimento já garantido em casos 
de violência doméstica
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709850-projeto-preve-atendimento-
especializado-as-vitimas-de-violencia-sexual/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-25 21:38:00
Título: Frente Parlamentar Indígena lança guia prático sobre lei de 
enfrentamento à pandemia
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710479-frente-parlamentar-indigena-
lanca-guia-pratico-sobre-lei-de-enfrentamento-a-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 06:00:04
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 26 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta quinta-feira (26), marcada pelo funeral de Diego Maradona, pelo retorno do
Boeing 737 MAX ao espaço aéreo brasileiro e apoio de Aras à vacinação 
obrigatória contra COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020112616507170-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-26-de-novembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 03:23:50
Título: Maduro denuncia estratégia dos EUA para prejudicar plano alimentar da 
Venezuela
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Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou a existência  de
um plano do governo norte-americano para infiltrar e prejudicar os Conselhos 
Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), que fornecem alimentos aos cidadãos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112616505756-maduro-denuncia-
estrategia-dos-eua-para-prejudicar-plano-alimentar-da-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 00:26:41
Título: Embaixador do Irã equipara sanções a crimes contra a humanidade
Descrição: O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Majid 
Takht Ravanchi, disse nesta quarta-feira (25) que as sanções unilaterais contra 
o seu país são crimes contra a humanidade.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112616505512-
embaixador-do-ira-equipara-sancoes-a-crimes-contra-a-humanidade/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-25 23:39:17
Título: Cuba acusa Mike Pompeo de mentir sobre protesto de jovens artistas em 
Havana
Descrição: O secretário de Estado dos Estados Unidos e o chanceler cubano 
trocaram acusações em uma rede social sobre um rapper preso pelo governo cubano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112516505482-cuba-acusa-mike-
pompeo-de-mentir-sobre-protesto-de-jovens-artistas-em-havana/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-25 21:15:00
Título: Trump anuncia perdão a Flynn, que confessou ter mentido para o FBI e 
depois voltou atrás
Descrição: O presidente Donald Trump anunciou pelo Twitter o perdão a seu ex-
conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, nesta quarta-feira (25).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112516504715-trump-anuncia-perdao-
a-flynn-que-confessou-ter-mentido-para-o-fbi-e-depois-voltou-atras/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-25 13:46:55
Título: Falando sobre eleições nos EUA, presidente do México reitera princípio 
de não intervenção
Descrição: Ao ser consultado sobre as eleições nos EUA, o presidente do México 
afirmou hoje (25) que aplica o princípio de não intervenção e que é contrário às
felicitações antecipadas, antes dos resultados definitivos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112516502669-falando-sobre-
eleicoes-nos-eua-presidente-do-mexico-reitera-principio-de-nao-intervencao/
 
Fonte: Xinhua
Título: Milhões de americanos viajam no Dia de Ação de Graças, ignorando 
orientações do CDC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544473.htm

Fonte: Xinhua
Título: China garantirá recuperação econômica com combinação correta de 
políticas, segundo chefe do FMI
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544460.htm

Fonte: Xinhua
Título: China rejeita firmemente o ato da Índia para proibir aplicativos 
chineses, diz porta-voz
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544096.htm

Fonte: Xinhua
Título: China refuta movimentos britânicos para reforçar proibição à Huawei
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Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139543939.htm

Fonte: Xinhua
Título: China impulsiona demanda mundial por petróleo durante a pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139543919.htm
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