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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-26 13:00:13
Título: Governo não divulga dados de 72% dos agrotóxicos, protegendo 
multinacionais
Descrição: Justificativa de sigilo comercial beneficia multinacionais Bayer, 
Syngenta e Basf
Url :https://apublica.org/2020/11/governo-nao-divulga-dados-de-72-dos-
agrotoxicos-protegendo-multinacionais/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-27 03:00:00
Título: A escravidão contemporânea é apoiada em desigualdade, discriminação e 
racismo. Entrevista especial com Giselle Vianna
Descrição: A História do Brasil é cheia de fatos jurídicos e políticos, mas que 
na vida prática não se efetivam. É, por exemplo, ainda no II Reinado que a 
publicação da Lei dos Sexagenários e a Lei d [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605052-a-escravidao-contemporanea-e-apoiada-em-
desigualdade-discriminacao-e-racismo-entrevista-especial-com-giselle-vianna
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 19:57:12
Título: Manuela D´Ávila: “Governar para todos é reconhecer e combater 
desigualdades”
Descrição: Candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre participou de 
sabatina de veículos independentes, assista na íntegra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/manuela-d-avila-governar-para-
todos-e-reconhecer-e-combater-desigualdades

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 20:38:31
Título: Campanha de Covas distribui cestas básicas em véspera de eleição
Descrição: A lei eleitoral diz que é proibido ‘distribuir camisetas, chaveiros, 
bonés, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporcionar vantagem ao eleitor’.
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/campanha-de-covas-distribui-cestas-
basicas-em-vespera-de-eleicao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-26 23:00:24
Título: Datafolha: Boulos sobe, Covas cai na pesquisa
Descrição: Pesquisa Datafolha para o segundo turno de São Paulo, divulgada nesta
quinta-feira (26), atesta que Bruno Covas (PSDB) caiu em relação à sondagem 
anterior e Guilherme Boulos (PSOL) subiu um ponto. Em relação ao levantamento 
anterior, de 24 de novembro, segundo o Datafolha, Bruno Covas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/datafolha-boulos-sobe-covas-cai-na-
pesquisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 01:43:32
Título: Conferência São Paulo Sua divulga carta de apoio a Boulos e Erundina
Descrição: Documento aposta em Guilherme Boulos para liderar um movimento contra
os interesses empresariais que dominam São Paulo. Apoio vem três dias antes do 
2° turno, que ocorrerá no próximo domingo (29).
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/conferencia-sao-paulo-sua-divulga-
carta-de-apoio-a-boulos-e-erundina/

Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-11-26 17:48:47
Título: Pergunta do Boulos enlouquece campanha do PSDB: “Você conhece o vice do 
Covas?”
Descrição: O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, está
enlouquecendo a campanha tucana com uma singela pergunta: Você conhece o vice do
Covas? O vice Ricardo Nunes (MDB) é mais bem guardado pelo prefeito Bruno Covas 
(PSDB) do que os três últimos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pergunta-do-boulos-enlouquece-
campanha-do-psdb-voce-conhece-o-vice-do-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 00:46:44
Título: Erundina diz que vice de Covas é “covarde” por fugir de debate: “Estão 
com medo”
Descrição: Além de não ir a debates com Erundina, Ricardo Nunes disse que vice 
de Boulos é usada como \muleta\, \Vão ser derrotados por essa muleta\, afirmou a
psolista à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/erundina-diz-que-vice-
de-covas-e-covarde-por-fugir-de-debate-estao-com-medo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 00:17:16
Título: Datafolha Recife: Marília Arraes lidera com 43%, João Campos, 40%
Descrição: A pesquisa Datafolha para o segundo turno de Recife, divulgado hoje 
(26), assegura que Marília Arraes (PT) lidera a corrida contra seu primo, João 
Campos (PSB). Segundo o Datafolha, Marília tem 43% ante 40% de João. Brancos, 
nulos e indecisos somam 17%. Nos votos válidos, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/datafolha-recife-marilia-arraes-
lidera-com-43-joao-campos-40/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 21:44:17
Título: Juristas se unem em defesa de Marília Arraes e contra agressões 
desferidas pelo oponente
Descrição: Nenhum jurista que preze minimamente a dignidade da justiça pode 
deixar de repudiar essa conduta imoral e eivada de mentiras atentatórias contra 
o estado democrático de direito
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/juristas-se-unem-em-defesa-de-
marilia-arraes-e-contra-agressoes-desferidas-pelo-oponente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 18:44:05
Título: TRE concede direito de resposta a Marília Arraes por fake news de João 
Campos
Descrição: A candidata do PT ganhou direito a 18 inserções para rebater mentiras
propagadas pela campanha do candidato do PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/tre-concede-direito-de-
resposta-a-marilia-arraes-por-fake-news-de-joao-campos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 13:22:02
Título: Vídeo: Moradores da comunidade Caranguejo, no Recife, expulsam João 
Campos
Descrição: \Vai embora, alma sebosa\, pede a autora do vídeo. Comunidade sofreu 
ameaças de desapropriação na gestão do PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-moradores-da-comunidade-
caranguejo-no-recife-expulsam-joao-campos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 00:37:28
Título: PR Pesquisas em Maceió: JHC 53,4% x 46,6% Alfredo Gaspar de Mendonça
Descrição: Sondagem da Paraná para o segundo turno em Maceió (AL), divulgada 
hoje (26), aponta a dianteira de JHC (PSB), com 53,4%, ante Alfredo Gaspar de 
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Mendonça (MDB), que tem 46,6%. Esse cenário dos votos válidos desconta brancos, 
nulos e indecisos. Os brancos, nulos e indecisos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pr-pesquisas-em-maceio-jhc-534-x-
466-alfredo-gaspar-de-mendonca/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 17:32:47
Título: Em Contagem (MG), PT acusa adversário de espalhar mentiras para 
confundir eleitorado
Descrição: Marília Campos (PT) tem 54,7% das intenções de voto contra 45,3% de 
Felipe Saliba (DEM)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/em-contagem-mg-pt-acusa-
adversario-de-espalhar-mentiras-para-confundir-eleitorado

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 14:41:47
Título: Eleições 2020: as pesquisas para o segundo turno nas capitais
Descrição: Confira os resultados das disputas às Prefeituras das capitais que 
vão ao segundo turno, neste domingo (29), segundo as últimas pesquisas 
divulgadas
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/eleicoes-2020-as-pesquisas-para-o-
segundo-turno-nas-capitais/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-26 23:32:39
Título: Bolsonaro é desmentido ao dizer que nunca chamou de ‘gripezinha’ a 
Covid, confira o vídeo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi pego na mentira nesta quinta-feira 
(26), na live presidencial, em que ele afirmou que não existe vídeo dele ou 
áudio chamando a Covid de &#8216,gripezinha&#8217,. Pois bem, como a mentira tem
perna curta, não demorou as redes sociais resgatarem vídeos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-e-desmentido-ao-dizer-
que-nunca-chamou-de-gripezinha-a-covid-confira-o-video/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 21:00:50
Título: Em defesa de Eduardo Bolsonaro, Itamaraty ataca embaixada da China
Descrição: Ao contrário de solucionar o conflito criado pelo deputado, o 
Ministério do governo Bolsonaro saiu em defesa de Eduardo, criticando a 
embaixada da China
Url :https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/em-defesa-de-eduardo-
bolsonaro-itamaraty-ataca-embaixada-da-china/

Fonte: Xinhua
Título: China é parceiro imprescindível para que o Brasil tenha um futuro de 
crescimento econômico sustentável, afirma vice-presidente brasileiro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139546658.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 19:03:32
Título: Papa Francisco recebe documento de jovens economistas sobre economia 
pós-capitalista
Descrição: Para jovens dos movimentos sociais que participaram do encontro com o
Papa, é preciso olhar o futuro com radicalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/papa-francisco-recebe-documento-
de-jovens-economistas-sobre-economia-pos-capitalista
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 16:55:00
Título:  Ibama liberou exportação de madeira nativa semanas após reunião com 
empresários do setor 

https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/eleicoes-2020-as-pesquisas-para-o-segundo-turno-nas-capitais/
https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/eleicoes-2020-as-pesquisas-para-o-segundo-turno-nas-capitais/
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139546658.htm
https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/em-defesa-de-eduardo-bolsonaro-itamaraty-ataca-embaixada-da-china/
https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/em-defesa-de-eduardo-bolsonaro-itamaraty-ataca-embaixada-da-china/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-e-desmentido-ao-dizer-que-nunca-chamou-de-gripezinha-a-covid-confira-o-video/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-e-desmentido-ao-dizer-que-nunca-chamou-de-gripezinha-a-covid-confira-o-video/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pr-pesquisas-em-maceio-jhc-534-x-466-alfredo-gaspar-de-mendonca/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pr-pesquisas-em-maceio-jhc-534-x-466-alfredo-gaspar-de-mendonca/
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/em-contagem-mg-pt-acusa-adversario-de-espalhar-mentiras-para-confundir-eleitorado
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/em-contagem-mg-pt-acusa-adversario-de-espalhar-mentiras-para-confundir-eleitorado
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/papa-francisco-recebe-documento-de-jovens-economistas-sobre-economia-pos-capitalista
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/papa-francisco-recebe-documento-de-jovens-economistas-sobre-economia-pos-capitalista


Descrição: Presidente do órgão facilitou regras para venda sem instrução 
normativa 19 dias após encontro com empresas madeireiras, duas delas multadas 
pelo próprio Instituto.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112616511004--ibama-liberou-
exportacao-de-madeira-nativa-semanas-apos-reuniao-com-empresarios-do-setor-/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 17:58:15
Título: Artigo | A luta é contra o machismo, o racismo e a opressão de classe
Descrição: “Sem a dimensão do afeto é impossível superar as estratégias de poder
que aprisionam os corpos e mentes”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/artigo-a-luta-e-contra-o-
machismo-o-racismo-e-a-opressao-de-classe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 17:23:10
Título: Ato em homenagem a João Alberto será realizado nesta sexta-feira em 
Porto Alegre
Descrição: Carrefour reduz horário de suas unidades nesta quinta-feira em 
respeito ao luto da família e à sociedade brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/ato-em-homenagem-a-joao-alberto-
sera-realizado-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 17:15:55
Título: Milhares de pessoas se reúnem em frente à Casa Rosada para último adeus 
a Maradona
Descrição: Velório que acontece desde às 6h na sede da presidência é tumultuado 
e tem horário estendido por pressão de fãs
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/milhares-de-pessoas-se-reunem-
em-frente-a-casa-rosada-para-ultimo-adeus-a-maradona

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 16:51:17
Título: Câmara de Porto Alegre marca sessão de impeachment de Marchezan Jr. para
terça-feira
Descrição: Relatório recomenda cassação por uso de verba de Fundo de Saúde em 
publicidade e propaganda em jornal fora do RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/camara-de-porto-alegre-marca-
sessao-de-impeachment-de-marchezan-jr-para-terca-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 16:04:52
Título: Mentor de estupro coletivo em Queimadas (PB) foge de presídio de 
segurança máxima
Descrição: Eduardo dos Santos Pereira fugiu pelo portão lateral da prisão sem 
nenhum sinal de arrombamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/mentor-de-estupro-coletivo-em-
queimadas-pb-foge-de-presidio-de-seguranca-maxima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 14:55:07
Título: Grupo de especialistas da América Latina respalda processo eleitoral na 
Venezuela
Descrição: Uma missão do Ceela acompanha e verifica todas as 17 auditorias 
prévias às eleições do dia 6 de dezembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/grupo-de-especialistas-da-
america-latina-respalda-processo-eleitoral-na-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 14:49:16
Título: Polícia do RJ mata três vezes mais em outubro do que a média dos últimos
cinco meses
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Descrição: Foram 145 mortes durante ações dos agentes do estado, Observatório da
Segurança questiona governador em exercício
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/policia-do-rj-mata-tres-vezes-
mais-em-outubro-do-que-a-media-ultimos-seis-meses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 14:15:25
Título: Liderança popular da Colômbia, Julián Gil deixa a prisão após mais de 2 
anos
Descrição: A detenção do militante é denunciada como uma decisão arbitrária no 
marco da perseguição contra líderes sociais no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/lideranca-popular-da-colombia-
julian-gil-deixa-a-prisao-apos-mais-de-2-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 10:01:07
Título: Exclusivo: a mobilização popular na América Latina na visão do ELN
Descrição: Na 1ª parte desta entrevista exclusiva, o chefe militar da guerrilha 
comenta os protestos recentes na Colômbia e AL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/exclusivo-a-mobilizacao-popular-
na-america-latina-na-visao-do-eln
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 08:00:05
Título: No Dia de Ação de Graças, povos indígenas dos EUA não têm o que 
comemorar
Descrição: Ativistas pedem reconhecimento do genocídio das populações nativas, 
discussões sobre direitos começam a amadurecer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/no-dia-de-acao-de-gracas-povos-
indigenas-dos-eua-nao-tem-o-que-comemorar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 07:37:56
Título: Gestão Doria-Covas chega ao fim com promessa de Censo dos Cortiços 
descumprida
Descrição: Ex-secretário João Farias, do Republicanos, interrompeu, na etapa 
final, processo com consórcio selecionado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/gestao-doria-covas-chega-ao-fim-
com-promessa-de-censo-dos-corticos-descumprida
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 00:59:21
Título: Maduro se reaproxima dos EUA enquanto Bolsonaro se afasta
Descrição: A política tem disso. Um dia um sobe, outro desce. No dia seguinte, 
aquele que estava em baixa sobe e o que estava em cima cai. Vide os casos de 
Maduro e Bolsonaro. Ameaçado durante o governo de Donald Trump, o governo do 
presidente Nicolás 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maduro-se-reaproxima-dos-eua-
enquanto-bolsonaro-se-afasta/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-26 21:20:46
Título: Reprovação de Bolsonaro disparou em 23 capitais, diz pesquisa Ibope
Descrição: Não foi nenhum altruísmo que afastou do presidente Jair Bolsonaro das
eleições no segundo turno. Pelo contrário. Os aliados é que pediram por favor 
para ele ficasse longe da disputa nas 57 cidades que terão a disputa neste 
domingo (29). Avaliação negativa de Bolsonaro aumentou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/reprovacao-de-bolsonaro-disparou-
em-23-capitais-diz-pesquisa-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-26 15:41:13
Título: Eleições: Barroso ordena o envio de tropas federais a Fortaleza e Manaus
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Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (26) o
envio de tropas federais para atuar no segundo turno das eleições municipais em 
Manaus e Fortaleza, bem como no município cearense de Caucaia. O emprego do 
efetivo federal foi pedido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-barroso-ordena-o-envio-de-
tropas-federais-a-fortaleza-e-manaus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-26 12:51:57
Título: Boulos ganha 9 pontos em uma semana e se aproxima de Covas, diz pesquisa
XP/Ipespe
Descrição: O candidato Guilherme Boulos (PSOL) avançou nove pontos em uma semana
na disputa contra Bruno Covas (PSDB) pela prefeitura de São Paulo, segunda nova 
pesquisa XP/Ipespe. Boulos disparou de 32% a 41% e já está em empate técnico com
Covas, que ficou estagnado em 48%. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/boulos-ganha-9-pontos-em-uma-
semana-e-se-aproxima-de-covas-diz-pesquisa-xp-ipespe/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 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: 2020-11-27 01:00:14
Título: GGN Covid EUA: 50 estados com alto crescimento da doença
Descrição: Desempenho de curto prazo Desempenho de médio prazo Estados mais 
afetados Casos Óbitos Os aumentos de casos em 7 dias 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 um veículo cada vez mais respeitado 
e forte. Assine agora
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-eua-texas-e-california-
entre-estados-mais-afetados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 00:47:51
Título: GGN Covid Brasil: média de casos volta a ultrapassar os 30 mil diários
Descrição: Há um conjunto de dados, nos gráficos abaixo, mostrando sinais de 
recrudescimento da primeira onda ou de início da segunda onda. A média diária de
casos em alta. 17 estados registrando crescimento, 11 de alta intensidade. O 
nível de ocupação dos leitos de UTI em São Paulo. Desempenho de curto prazo 
Desempenho de médio prazo [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-media-de-casos-volta-
a-ultrapassar-os-30-mil-diarios/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 15:59:49
Título: A carga da brigada lerda de jegues bolsonaristas, por Fábio de Oliveira 
Ribeiro
Descrição: A imprensa alerta para um evidente colapso econômico caso os chineses
aumentem as retaliações aos negócios brasileiros. 
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/a-carga-da-brigada-lerda-de-jegues-
bolsonaristas-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 15:02:49
Título: Quando o time de gestão e o modelo de negócio deixarão de ser 
subestimados na análise de crédito por bancos e fundos?, por Marco França
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Descrição: No fim das contas, os bancos já estão estocados de imóveis e cheios 
de alienação fiduciária de equipamentos operacionais que não tem o valor 
econômico desejado fora do contexto onde ele estava inserido.
Url :https://jornalggn.com.br/analise/quando-o-time-de-gestao-e-o-modelo-de-
negocio-deixarao-de-ser-subestimados-na-analise-de-credito-por-bancos-e-fundos-
por-marco-franca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-26 14:41:47
Título: Eleições 2020: as pesquisas para o segundo turno nas capitais
Descrição: Confira os resultados das disputas às Prefeituras das capitais que 
vão ao segundo turno, neste domingo (29), segundo as últimas pesquisas 
divulgadas
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/eleicoes-2020-as-pesquisas-para-o-
segundo-turno-nas-capitais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 09:41:31
Título: Controladoria da prefeitura diz que vai investigar distribuição de 
cestas básicas com jingle de Bruno Covas
Descrição: Questionada pela Fórum, a campanha de Bruno Covas afirmou que o caso 
está sendo apurado internamente, mas assegurou que não se trata de um ato 
oficial de campanha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/controladoria-da-prefeitura-diz-que-
vai-investigar-distribuicao-de-cestas-basicas-com-jingle-de-bruno-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 09:33:29
Título: Marco Feliciano compartilha vídeo em que Danilo Gentili cria fake news 
sobre Boulos
Descrição: Em tom de ameaça, o deputado, que é pastor e presidente da Assembleia
de Deus Ministério Catedral do Avivamento, ainda diz que os cristãos que votarem
na esquerda podem ser \enforcados\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/marco-feliciano-
compartilha-video-em-que-danilo-gentili-cria-fake-news-sobre-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 02:58:59
Título: Supremacista branco, GCM de São Bernardo é afastado após acusação de 
abuso de autoridade
Descrição: Em vídeo, subinspetor Adenílson Vaz da Costa se mostra extremamente 
agressivo com cidadã que questiona seu atuar. Em seu perfil nas redes sociais, 
ex-guarda se mostra adepto de escritor nazista e grupos supremacistas da 
Alemanha e dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/supremacista-branco-gcm-de-sao-
bernardo-e-afastado-apos-acusacao-de-abuso-de-autoridade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 01:22:49
Título: “Crime eleitoral” viraliza após denúncia de suposta compra de votos por 
Covas
Descrição: Diversos usuários criticaram a postura do Jornal O Globo de não 
classificar como possível \crime eleitoral\ ou \compra de votos\ ação que teria 
sido promovida por aliados do prefeito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/crime-eleitoral-
viraliza-apos-denuncia-de-suposta-compra-de-votos-por-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 01:14:30
Título: Macron critica posturas políticas de Maradona e recebe resposta irônica 
da Venezuela
Descrição: Presidente francês disse que admirava o craque nos campos, mas não 
seu apoio a Fidel Castro e Hugo Chávez. Chanceler venezuelano rebateu mensagem 
com paródia em alusão ao movimento dos coletes amarelos
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Url :https://revistaforum.com.br/global/macron-critica-posturas-politicas-de-
maradona-e-recebe-resposta-ironica-da-venezuela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 01:08:16
Título: Segundo turno em Maceió mostra o descontrole do MP, por Cleber Lourenço
Descrição: Segundo nossa Constituição, o exercício dessas funções não é 
vinculado a governos justamente para que não seja permitido vinculação ou uso 
político do cargo pelo ocupante.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/segundo-turno-em-maceio-mostra-o-
descontrole-do-mp-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 00:37:53
Título: Artista sírio pinta mural em homenagem a Maradona em meio aos escombros
Descrição: Aziz Asmar voltou a ser notícia, com obra dedicada ao craque 
argentino, em meio aos destroços da guerra em seu país. O pintor já havia feito 
um mural para George Floyd, em junho, após o assassinato do afro-estadunidense
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/artista-sirio-pinta-mural-em-homenagem-
a-maradona-em-meio-aos-escombros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 00:34:20
Título: Bancada do DF vai à Justiça para barrar leilão da CEB Distribuição
Descrição: No Brasil há mais de 50 empresas distribuidoras de energia e mais de 
nove mil geradores cobiçados pelas empresas privadas, nacionais e estrangeiras, 
que adquirem as empresas privadas e as sucateia, sem investimentos, vertendo 
todo do dinheiro que entra para o mercado financeiro.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancada-do-df-vai-a-justica-para-
barrar-leilao-da-ceb-distribuicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 23:55:06
Título: Uol e Thaís Oyama se desculpam com Boulos por deixá-lo sem considerações
finais
Descrição: Nas redes, a sabatina do Uol e da Folha foi bastante criticada por 
tratar Boulos e Covas de forma diferenciada
Url :https://revistaforum.com.br/midia/uol-e-thais-oyama-se-desculpam-com-
boulos-por-deixa-lo-sem-consideracoes-finais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 22:44:22
Título: Cuba envia médicos à Guatemala para socorrer atingidos por furacões
Descrição: País centro-americano sofreu com a passagem de dois furacões nas 
últimas semanas, o Eta e o Iota, que deixaram 6 pessoas mortas. Entre feridos e 
desabrigados, há mais de 15 mil famílias afetadas
Url :https://revistaforum.com.br/global/cuba-envia-medicos-a-guatemala-para-
socorrer-atingidos-por-furacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 20:57:25
Título: Privatização da Liquigás: defesa da concorrência ou promoção do 
oligopólio privado?, por William Nozaki
Descrição: No caso brasileiro, municípios mais distantes e que dispõe de menos 
alternativas para a chegada do GLP podem sofrer com a saída da Liquigás, 
principalmente pela elevação de preços em locais com menos infraestrutura 
logística.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/privatizacao-da-liquigas-defesa-da-
concorrencia-ou-promocao-do-oligopolio-privado-por-william-nozaki/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 20:31:38
Título: Doria diz que CoronaVac pode ser aplicada mesmo sem registro da Anvisa
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Descrição: O governador de São Paulo citou a OMS e disse que a Anvisa pode 
sofrer interferência de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-diz-que-coronavac-pode-ser-
aplicada-mesmo-sem-registro-da-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 20:28:08
Título: “Não lembro”, diz esposa de Ricardo Nunes, vice de Covas, sobre boletim 
de ocorrência contra o marido
Descrição: Em 2011, Regina foi à polícia para relatar violência doméstica e 
ameaças do marido, mas agora diz que \apagou da memória\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/nao-lembro-diz-esposa-
de-ricardo-nunes-vice-de-covas-sobre-boletim-de-ocorrencia-contra-o-marido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 20:02:19
Título: Bolsonaro desiste de depôr e pede que PF conclua investigações contra 
ele
Descrição: O presidente havia apresentado recurso para não depor presencialmente
no inquérito que investiga suposta interferência na Polícia Federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-desiste-de-depor-e-pede-que-
pf-conclua-investigacoes-contra-ele/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 18:46:49
Título: Distribuição de cestas básicas ao som da campanha de Covas tem carro com
adesivo da prefeitura
Descrição: Ação acontece na Brasilândia com carros de som e adesivos que fazem 
alusão à campanha do tucano, ato pode configurar crime eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/distribuicao-de-cestas-
basicas-ao-som-da-campanha-de-covas-tem-carro-com-adesivo-da-prefeitura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 18:35:39
Título: “Foi como se tivesse roubado a carteira de um inglês”, disse Maradona 
sobre o gol com a mão
Descrição: Frase do craque no documentário de Emir Kusturica ilustra como o 
futebol serviu como \doce vingança\ dos países pobres contra os ricos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/foi-como-se-tivesse-
roubado-a-carteira-de-um-ingles-disse-maradona-sobre-o-gol-com-a-mao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 15:35:01
Título: Barbara Paz estreia no Brasil filme sobre seu marido, o cineasta Hector 
Babenco
Descrição: \Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou\ chega ao 
país com vários prêmios e uma indicação inédita ao Oscar
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/barbara-paz-estreia-no-brasil-filme-
sobre-seu-marido-o-cineasta-hector-babenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 15:27:47
Título: Vídeo: Em 1984, Maradona jogou na várzea para ajudar menino com doença 
grave
Descrição: Presidente do Napoli chegou a proibir a participação do craque 
argentino, mas Maradona foi mesmo assim à partida beneficente
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/video-em-1984-maradona-jogou-na-varzea-
para-ajudar-menino-com-doenca-grave/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 14:46:02
Título: Suprema Corte dos EUA pode retirar o direito à paternidade de casais 
gays
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Descrição: Estado de Indiana se recusa a registrar casais LGBT como pais e 
incitou a Corte para deliberar, movimento LGBT teme que se abra precedente para 
derrubar a Lei nacional do casamento igualitário
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/suprema-corte-dos-eua-pode-retirar-o-
direito-a-paternidade-de-casais-gays/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 13:56:21
Título: Vídeo: Pastor evangélico pede votos para candidato do PT em São Gonçalo,
no Rio
Descrição: Sem citar o partido a que o candidato é filiado, o bispo diz apenas 
que o número dele é 13
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-pastor-evangelico-pede-votos-
para-candidato-do-pt-em-sao-goncalo-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-26 13:22:02
Título: Vídeo: Moradores da comunidade Caranguejo, no Recife, expulsam João 
Campos
Descrição: \Vai embora, alma sebosa\, pede a autora do vídeo. Comunidade sofreu 
ameaças de desapropriação na gestão do PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-moradores-da-comunidade-
caranguejo-no-recife-expulsam-joao-campos/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-27 07:02:59
Título: ‘Fui impedida de votar por ser cadeirante’: sem conseguir acessar a 
urna, eleitora é obrigada a justificar o voto
Descrição: TRE do Rio Grande do Sul disse a Gabriela Silva que ela não poderia 
votar também no segundo turno. Mas a história mudou após o contato do 
Intercept.The post ‘Fui impedida de votar por ser cadeirante’: sem conseguir 
acessar a urna, eleitora é obrigada a justificar o voto appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/27/fui-impedida-de-votar-por-ser-
cadeirante-sem-conseguir-acessar-a-urna-eleitora-e-obrigada-a-justificar-o-voto/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-26 21:10:48
Título: Manifestantes na Guatemala queimam Congresso contra o governo
Descrição: Guatemaltecos atearam fogo ao Congresso em protestos contra cortes em
saúde e educação. The post Manifestantes na Guatemala queimam Congresso contra o
governo appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/26/manifestantes-na-guatemala-queimam-
congresso-contra-o-governo/
 
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 
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: OGlobo
Data: 2020-11-27 07:03:39
Título: Xingados de 'macacos', professor e faxineira não conseguem registrar 
crime de racismo
Descrição: Juarez Tadeu de Paula Xavier, de 61 anos, disse ter ouvido gritos de 
“macaco” quando caminhava pelo centro do município paulista de Bauru em 20 de 
novembro do ano passado, feriado de Consciência Negra. 
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Url :https://epoca.globo.com/brasil/xingados-de-macacos-professor-faxineira-nao-
conseguem-registrar-crime-de-racismo-24768057
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-27 07:00:26
Título: Pandemia, seca e queimadas históricas provocam caos humanitário no 
Pantanal
Descrição: RIO — Moradora da comunidade de Barra do São Lourenço, a 223 km de 
Corumbá (MS), a pescadora e artesã Leonida Aires de Souza, de 53 anos, viu há 
poucos meses o fogo que consumiu 4 milhões de hectares do Pantanal chegar a 
alguns metros de sua casa. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/pandemia-seca-queimadas-historicas-
provocam-caos-humanitario-no-pantanal-24768017
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-27 09:05:57
Título: Vacina de Oxford/AstraZeneca: sucessão de erros põe em xeque resultados
Descrição: Estudos clínicos com falhas lançam uma névoa de incertezas sobre o 
imunizante e podem atrasar sua aprovação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55096496
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-26 15:52:38
Título: Com mercado clandestino, segurança privada no Brasil tem uso abusivo de 
força, 'bico' de policiais e falta de fiscalização
Descrição: Beto Freitas foi espancado e morto por homens que trabalhavam para 
proteger patrimônio de Carrefour, empresa diz estar revisando contratos com 
todos prestadores de serviço para a parte de vigilância.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55060353
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-26 23:21:29
Título: Pazuello admite pela primeira vez a reaceleração da covid-19 no país, 
que supera 6,2 milhões de infecções
Descrição: Ministro da Saúde evita falar em segunda onda da pandemia e chama de 
“repiques” o aumento de internações e casos em algumas regiões do Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-26/pazuello-admite-pela-primeira-
vez-a-reaceleracao-de-contagios-no-pais-que-supera-62-milhoes-de-infeccoes.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-26 12:03:48
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 21:37:25
Título: Itaí, uma cidade de luto pela maior tragédia em 20 anos em uma rodovia 
de São Paulo
Descrição: Município de 27.000 habitantes, que perdeu 39 deles em acidente 
rodoviário, fez velório em ginásios. Mesmo com a pandemia, 4.174 pessoas 
morreram nas estradas federais em todo o país até outubro
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-26/itai-uma-cidade-de-luto-pela-
maior-tragedia-em-20-anos-em-uma-rodovia-de-sao-paulo.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-27 00:46:00
Título: Debatedoras pedem verba para ampliar conectividade de escolas e garantir
ensino híbrido em 2021
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Descrição: O ensino híbrido é parte presencial e parte por acesso remoto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710932-debatedoras-pedem-verba-para-
ampliar-conectividade-de-escolas-e-garantir-ensino-hibrido-em-2021/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-27 00:44:00
Título: Comissão que acompanha caso João Alberto realiza audiência nesta sexta-
feira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710902-comissao-que-acompanha-caso-joao-
alberto-realiza-audiencia-nesta-sexta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 23:20:00
Título: Deputados ouvem Ministério Público sobre indenização da Vale aos 
atingidos por barragem
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710917-deputados-ouvem-ministerio-
publico-sobre-indenizacao-da-vale-aos-atingidos-por-barragem/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 22:45:00
Título: Projeto autoriza telefonoaudiologia enquanto durar crise relacionada à 
Covid-19
Descrição: Fonoaudiólogo deverá informar paciente sobre as limitações do 
atendimento a distância
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710279-projeto-autoriza-
telefonoaudiologia-enquanto-durar-crise-relacionada-a-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 21:09:00
Título: Comissão Mista da Covid-19 ouve ministro da Saúde sobre testes prestes a
vencer
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710846-comissao-mista-da-covid-19-ouve-
ministro-da-saude-sobre-testes-prestes-a-vencer/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 20:39:00
Título: Projeto prevê acolhimento a partir dos 55 anos para pessoa com doença 
incapacitante
Descrição: A medida poderá ser incluída no Estatuto do Idoso
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710709-projeto-preve-acolhimento-a-
partir-dos-55-anos-para-pessoa-com-doenca-incapacitante/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 20:33:00
Título: Projeto acaba com direito de preferência da Petrobras na camada do pré-
sal
Descrição: Para autor, proposta visa assegurar um ambiente competitivo para o 
setor de petróleo e gás natural
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709892-projeto-acaba-com-direito-de-
preferencia-da-petrobras-na-camada-do-pre-sal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 20:22:00
Título: Câmara discute o papel do Legislativo na avaliação de políticas públicas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710840-camara-discute-o-papel-do-
legislativo-na-avaliacao-de-politicas-publicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 19:59:00
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Título: Projeto obriga governo a fornecer medicamento contra atrofia muscular 
espinhal
Descrição: Considerado o medicamento mais caro do mundo – cerca de R$ 12 milhões
–, o Zolgensma tem de ser aplicado até os dois anos de idade no paciente com 
AME, a fim de minimizar as consequências da doença
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710690-projeto-obriga-governo-a-
fornecer-medicamento-contra-atrofia-muscular-espinhal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-26 18:44:00
Título: Setor de saúde pede urgência para regulamentação de consultas a 
distância
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710710-setor-de-saude-pede-urgencia-
para-regulamentacao-de-consultas-a-distancia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-27 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 27 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta sexta-feira 
(27), marcada pelo início da vacinação contra COVID-19 na Rússia, pelos últimos 
debates antes do segundo turno das eleições municipais no Brasil e por ofensiva 
etíope contra a região de Tigré.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020112716512933-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-27-de-novembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-27 03:31:16
Título: Coreia do Sul multa Facebook em US$ 6 milhões por compartilhar dados de 
usuários sem consentimento
Descrição: Nesta quarta-feira (25) a Comissão para a Proteção de Informações 
Pessoais da Coreia do Sul (PIPC) multou o Facebook Inc. em US$ 6 milhões (R$ 
31,9 milhões) por passar dados de pelo menos 3,3 milhões de pessoas para outras 
empresas.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020112716512482-coreia-do-sul-
multa-facebook-em-us-6-milhoes-por-compartilhar-dados-de-usuarios-sem-
consentimento/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 23:00:00
Título: Executivos norte-americanos são condenados por corrupção na Venezuela
Descrição: Um tribunal venezuelano considerou culpados seis executivos norte-
americanos acusados por corrupção, condenando-os à prisão nesta quinta-feira 
(26).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020112616512056-executivos-norte-
americanos-sao-condenados-por-corrupcao-na-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 21:27:54
Título: Pazuello vê possível saída do ministério como 'natural' e afirma que 
sairia 'feliz', diz jornal
Descrição: O ministro da Saúde, que é general da ativa, ainda brincou e disse 
que seria bom \voltar ao quartel\, segundo o Estadão.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112616511911-pazuello-ve-possivel-
saida-do-ministerio-como-natural-e-afirma-que-saira-feliz-diz-jornal/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 21:00:00
Título: Óbitos por COVID-19 no Brasil somam 171.460, segundo Ministério da Saúde
Descrição: O Ministério da Saúde confirmou hoje (26) 691 novas mortes provocadas
pelo novo coronavírus no Brasil, elevando para 171.460 os óbitos oficialmente 
atribuídos à COVID-19 no país.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112616511711-obitos-por-covid-19-no-
brasil-somam-171460-segundo-ministerio-da-saude/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 20:23:13
Título: Doação de € 25,5 milhões da Alemanha para a Amazônia 'não é um sinal de 
distensão', diz especialista
Descrição: Virgílio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazonas 
Sustentável, e Miguel Scarcello, secretário-geral da SOS Amazônia, avaliam a 
doação do banco estatal alemão KfW para recursos sustentáveis na floresta 
Amazônica.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020112616511144-doacao-de--255-milhoes-
da-alemanha-para-a-amazonia-nao-e-um-sinal-de-distensao-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 20:00:00
Título: Hospital demite funcionário que vazou dados de pacientes com suspeita ou
confirmação da COVID-19
Descrição: Cientista divulgou as informações de login e senha para acesso a 
dados no Ministério da Saúde de 16 milhões de pessoas. Entre elas, o presidente 
Jair Bolsonaro e a primeira-dama.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112616511638-hospital-albert-
einstein-demite-funcionario-que-vazou-dados-de-16-milhoes-de-pacientes-com-
covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 18:37:52
Título: Lei de cotas de 30% para mulheres nas eleições 'não é suficiente', diz 
deputada estadual
Descrição: A deputada estadual Renata Souza (PSOL) falou com a Sputnik Brasil 
sobre a participação feminina na política do país no contexto do Dia 
Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado na 
última quarta-feira (25).
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020112616511415-lei-de-cotas-de-30-
para-mulheres-nas-eleicoes-nao-e-suficiente-diz-deputada-estadual/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 18:34:42
Título: Metade dos profissionais especializados da cultura perdeu o emprego no 
último ano no Brasil
Descrição: Só o mercado editorial perdeu 76,85% postos de trabalho de junho de 
2019 a junho de 2020, diz estudo divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Itaú 
Cultural.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112616511381-metade-dos-
profissionais-especializados-da-cultura-perdeu-o-emprego-no-ultimo-ano-no-
brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-26 07:16:19
Título: Xi Jinping ordena ao Exército que intensifique treinamento para melhorar
a capacidade de combate
Descrição: Durante reunião da Comissão Militar Central na última quarta-feira 
(25), Xi Jinping ordenou às Forças Armadas que realizem seus treinamentos como 
se estivessem em situações reais de combate.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020112616508204-xi-jinping-ordena-ao-
exercito-que-intensifique-seu-treinamento-para-melhorar-capacidade-de-combate/
 
Fonte: Xinhua
Título: ONU libera 25 milhões de dólares para projetos liderados por mulheres 
que lutam contra violência de gênero
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139546891.htm
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Título: Entidades da China e Brasil assinam compromissos para desenvolver 
projetos energéticos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139546879.htm
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