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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-28 06:02:21
Título: Líder supremo do Irã promete punição por assassinato de físico nuclear
Descrição: Nesta sexta-feira (27), o físico nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh 
foi morto na cidade de Absard, próximo a Teerã, causando indignação e protesto 
das autoridades iranianas.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112816519293-lider-
supremo-do-ira-promete-punicao-por-assassinato-de-fisico-nuclear/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 21:00:35
Título: Covid: Brasil confirma mais de 34 mil infectados em 24 horas
Descrição: Número de pacientes em acompanhamento ultrapassou 500 mil após quase 
dois meses de patamares mais baixos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/covid-brasil-confirma-mais-de-
34-mil-infectados-em-24-horas

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-28 02:17:14
Título: IGP-M termina novembro em alta de 3,28%
Descrição: Com resultado, índice responsável pelo ajuste dos contratos de 
aluguel acumula alta de 21,97% no ano e de 24,52% em 12 meses, diz FGV
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/igp-m-termina-novembro-em-alta-de-328/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 17:05:04
Título: Agência do governo autoriza 58 requerimentos minerários em terras 
indígenas da Amazônia
Descrição: Mais de 3 mil requerimentos minerários sobrepostos a terras indígenas
da Amazônia Legal tramitam no sistema da Agência Nacional de Mineração (ANM).
Url :https://jornalggn.com.br/justica/agencia-do-governo-autoriza-58-
requerimentos-minerarios-em-terras-indigenas-da-amazonia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 19:48:11
Título: Boulos testa positivo para a COVID [vídeo]
Descrição: O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, 
testou positivo para a COVID-19. A informação é do comando da campanha do 
candidato.  Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/boulos-testa-positivo-para-a-covid/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-27 19:06:53
Título: Dez grupos de empreiteiras levaram 63% das licitações para mobilidade em
São Paulo na década
Descrição: Sete entre os dez consórcios que conquistaram as licitações 
municipais mais caras têm empresas acusadas de improbidade administrativa
Url :https://apublica.org/2020/11/dez-grupos-de-empreiteiras-levaram-63-das-
licitacoes-para-mobilidade-em-sao-paulo-na-decada/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 15:19:20
Título: SP: Movimentos e coletivos negros lançam manifesto pelo voto em Boulos
Descrição: Organizações e coletivos do movimento negro lançaram manifesto em 
defesa do voto em Guilherme Boulos (PSOL) e Luíza Erundina (PSOL) para a 
prefeitura da cidade   Ler mais
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sp-movimentos-e-coletivos-negros-
lancam-manifesto-pelo-voto-em-boulos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 20:01:19
Título: Filippi (PT) lidera corrida pela Prefeitura de Diadema com 22 pontos de 
vantagem
Descrição: Nos votos válidos, vantagem do ex-prefeito sobre candidato do PSD é 
ainda maior, 26 pontos, revela pesquisa da ABC Dados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/filippi-pt-lidera-corrida-pela-
prefeitura-de-diadema-com-22-pontos-de-vantagem/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 19:35:06
Título: Candidato do PT consegue virada surpreendente em Mauá (SP) e passa 
liderar pesquisa
Descrição: Marcelo Oliveira (PT) teve 19,84% dos votos no primeiro turno, contra
36,48% do atual prefeito da cidade, Átila Jacomussi (PSB), agora, petista lidera
disputa com 53% das intenções de voto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/candidato-do-pt-
consegue-virada-surpreendente-em-maua-sp-e-passa-liderar-pesquisa/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 16:20:34
Título: Após panfleto sobre \kit gay\, MP eleitoral denuncia Crivella por 
propaganda falsa
Descrição: Segundo procuradoras, conduta de prefeito foi \muito grave\ e pode 
acarretar em multa e até três anos de prisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/apos-panfleto-sobre-kit-gay-mp-
no-rio-denuncia-crivella-por-propaganda-falsa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 16:08:38
Título: Em Guarulhos (SP), prefeitura também entrega cestas dias antes do 
pleito, PT processa
Descrição: Candidatura de Elói Pietá (PT) fez uma representação contra o atual 
prefeito Guti (PSD), os dois disputam o 2º turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/em-guarulhos-sp-prefeitura-
tambem-entrega-cestas-dias-antes-do-pleito-pt-processa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 13:29:40
Título: No Recife, Marília Arraes tem 52% das intenções de voto contra 48% de 
João Campos
Descrição: No 2º turno, PSB foi obrigado a tirar propagandas do ar e ceder tempo
de TV para o PT por ter usado fake news
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/no-recife-marilia-arraes-tem-52-
das-intencoes-de-voto-contra-48-de-joao-campos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 15:40:12
Título: Fortaleza: Sarto (PDT) tem apoio de 30 vereadores eleitos, Wagner (PROS)
de apenas 12
Descrição: O candidato do PDT tem o apoio inclusive de opositores, que defendem 
a tarefa de \derrotar o bolsonarismo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/fortaleza-sarto-pdt-tem-apoio-
de-30-vereadores-eleitos-wagner-pros-apenas-12

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 00:06:41
Título: Ibope Maceió: JHC (PSB) amplia vantagem sobre Alfredo Gaspar (MDB)
Descrição: Candidato do MDB é apoiado pelos Calheiros e também pelo atual 
prefeito da capital alagoana, mas isso não impediu o crescimento do candidato 
socialista, que lidera a disputa
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/ibope-maceio-jhc-psb-
amplia-vantagem-sobre-alfredo-gaspar-mdb/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 15:07:41
Título: Big Data: Manuela D’Ávila chega a empate técnico com Sebastião Melo em 
Porto Alegre
Descrição: Levantamento para a Prefeitura de Porto Alegre traz Manuela (PCdoB) 
com 47% e Melo (MDB) com 53% dos votos válidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/big-data-manuela-d-avila-chega-
a-empate-tecnico-com-sebastiao-melo-em-porto-alegre

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 17:07:31
Título: Mutirão de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher 
percorre o RS
Descrição: Ação oferece informações, atendimentos e serviços gratuitos a 
mulheres com foco no combate ao abuso e à violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/mutirao-de-16-dias-de-ativismo-
pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher-percorre-o-rs

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 15:30:52
Título: Crime de guerra: marroquinos matam civis saaráuis e compartilham fotos 
nas redes
Descrição: Comitê de Defensores Saaráuis de Direitos Humanos (Codesa) aponta \
crime de lesa humanidade\ e pede apuração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/crime-de-guerra-marroquinos-
matam-civis-saarauis-e-compartilham-fotos-nas-redes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 14:52:47
Título: Viúva de homem negro assassinado pela polícia há 33 anos: \Justiça não 
foi feita\
Descrição: Família de Júlio César, morto pela Brigada Militar do RS em 87, não 
foi indenizada nem viu culpados pagarem pelo crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/viuva-de-homem-negro-
assassinado-pela-bm-no-rs-ha-33-anos-justica-nao-foi-feita
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 14:52:42
Título: MG: Vale desaloja mais uma comunidade e moradores denunciam estratégia 
por território
Descrição: Moradores têm 20 dias para deixar o local, mas a mina continua em 
funcionamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/mg-vale-desaloja-mais-uma-
comunidade-e-moradores-denunciam-estrategia-por-territorio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 12:55:13
Título: Artigo |  Está na hora de o militar superar a \vontade infantil\ de 
mandar em tudo
Descrição: A ocupação de postos-chave da administração pública federal por 
militares tornou-se tragédia com vítimas fatais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/artigo-esta-na-hora-de-o-
militar-superar-a-vontade-infantil-de-mandar-em-tudo
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-27 15:00:27
Título: Em Salvador, mulheres não se sentem seguras para circular pela cidade
Descrição: Medo de sofrer violência sexual, racismo e LGBTfobia além de péssimas
condições de transporte são algumas das reclamações ouvidas pela reportagem
Url :https://apublica.org/2020/11/em-salvador-mulheres-nao-se-sentem-seguras-
para-circular-pela-cidade/
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Fonte: Xinhua
Título: Suprema Corte brasileira prorroga investigação contra o presidente Jair 
Bolsonaro por mais 60 dias
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/28/c_139549524.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-27 11:55:55
Título: Pastor aliado de Damares é exonerado da Funai: “Incompetente e 
irresponsável\
Descrição: A gestão de Dias, que insistia em evangelizar os indígenas, foi 
contestada diversas vezes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/27/pastor-aliado-de-damares-e-
exonerado-da-funai-incompetente-e-irresponsavel

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 17:46:08
Título: Veja como o PSDB foi “extinto” no Paraná
Descrição: O Partido da Social Democracia Brasil (PSDB) será extinto na próxima 
legislatura da Câmara Municipal de Curitiba. Outrora a agremiação mais forte na 
capital paranaense,   Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/veja-como-o-psdb-foi-extinto-no-
parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 16:53:54
Título: “Fora Guedes”, pedem Valor, Globo, Estadão e especuladores financeiros
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, está sendo cuspido fora pelo 
mercado financeiro [leia-se especuladores e rentistas] e pelos jornalões. 
Primeiro foi o Estadão, que,   Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fora-guedes-pedem-valor-globo-
estadao-e-especuladores-financeiros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 15:01:03
Título: Imprensa francesa repudia violência policial contra homem negro em Paris
Descrição: O espancamento de um produtor musical negro no último sábado (21) por
quatro policiais em Paris é duramente condenado pela imprensa francesa nesta 
sexta-feira (27).   Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/imprensa-francesa-repudia-
violencia-policial-contra-homem-negro-em-paris/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 14:14:02
Título: Paraná Pesquisas divulga números sobre o segundo turno em São Paulo
Descrição: A Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (27) novos números 
sobre o segundo turno em São Paulo.Segundo o instituto, o prefeito Bruno Covas 
(PSDB) tem   Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/parana-pesquisas-divulga-numeros-
sobre-o-segundo-turno-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 12:46:35
Título: Explode o desemprego nas vésperas do segundo turno das eleições 2020
Descrição: A dois dias das eleições no segundo turno, pesquisa governamental 
aponta explosão do desemprego no terceiro trimestre cujos índices não eram 
vistos desde o início   Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/explode-o-desemprego-nas-vesperas-
do-segundo-turno-das-eleicoes-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-27 12:11:22
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Título: Sob o signo do ‘empate técnico’, eleição de segundo turno pode ser 
decidida no debate da Globo
Descrição: Nas principais capitais onde haverá eleição de segundo turno o futuro
prefeito só será conhecido no domingo (29). Ou seja, os institutos de pesquisas 
não   Ler mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sob-o-signo-do-empate-tecnico-
eleicao-de-segundo-turno-pode-ser-decidida-no-debate-da-globo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-28 10:00:35
Título: Giro Econômico GGN: veja o fechamento da semana
Descrição: Mercado asiático e europeu fecham semana em alta, enquanto operações 
norte-americanas terminam mais cedo por conta do feriado
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-veja-o-fechamento-da-
semana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-28 02:17:14
Título: IGP-M termina novembro em alta de 3,28%
Descrição: Com resultado, índice responsável pelo ajuste dos contratos de 
aluguel acumula alta de 21,97% no ano e de 24,52% em 12 meses, diz FGV
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/igp-m-termina-novembro-em-alta-de-328/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 22:46:46
Título: Boulos e Erundina pedem que militância intensifique campanha na reta 
final
Descrição: Covid põe Boulos em quarentena e cancela debate final na Globo. 
Candidato acredita que as pesquisas mostram tendência de virada. Erundina fala 
que \ninguém chuta cachorro morto\ ao comentar sabatina do UOL
Url :https://jornalggn.com.br/politica/boulos-e-erundina-pedem-que-militancia-
intensifique-campanha-na-reta-final/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 20:10:00
Título: Masculinidade tóxica: violências e opressão, por Arnaldo Cardoso
Descrição: Que tem como principal vítima a mulher, mas que também está na base 
dos fenômenos do autoritarismo e encontra particular expressão e valorização na 
performance do populismo de extrema direita
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/masculinidade-toxica-violencias-e-
opressao-por-arnaldo-cardoso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 19:54:53
Título: A “modernização das relações de trabalho”, a informalidade e a pandemia,
por Adalberto Cardoso e Thiago Brandão Peres
Descrição: A reforma objetivou enfraquecer a proteção do trabalho no Brasil sob 
a justificativa de “melhorar o ambiente de negócios” e gerar novos empregos 
através da redução do custo da força de trabalho.
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/a-modernizacao-das-relacoes-de-trabalho-
a-informalidade-e-a-pandemia-por-adalberto-cardoso-e-thiago-brandao-peres/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 19:38:33
Título: Raduan Nassar e a escrita da terra, por Gustavo Conde
Descrição: O trigo colhido por Raduan não é alimento (apenas): é significado. 
Sua lavra é a palavra.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/raduan-nassar-e-a-escrita-da-terra-por-
gustavo-conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 19:34:46
Título: Sergio Moro aponta ligação de Carlos Bolsonaro com ‘gabinete do ódio’
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Descrição: Em depoimento, ex-ministro afirmou ter ouvido relatos de ministros do
Palácio do Planalto a respeito da atuação do filho do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sergio-moro-aponta-ligacao-de-carlos-
bolsonaro-com-gabinete-do-odio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 18:20:28
Título: Hackers atacam e capturam dados dos sistemas do TRF-1
Descrição: Invasores dizem ter obtido arquivos em mais de 40 bases de dados do 
tribunal, site foi retirado do ar para medidas preventivas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/hackers-atacam-e-capturam-dados-dos-
sistemas-do-trf-1/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 17:27:34
Título: TSE tinha conhecimento dos problemas de totalização dos votos, diz 
jornal
Descrição: Documentos internos da corte indicam entraves tecnológicos antes das 
falhas registradas durante o primeiro turno das eleições municipais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/tse-tinha-conhecimento-dos-problemas-de-
totalizacao-dos-votos-diz-jornal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-27 17:09:40
Título: Partidos guardam dinheiro do fundo partidário para 2022
Descrição: Balanço de gastos mostra que, até o momento, pouco mais de 5% dos 
recursos estimados em R$ 1 bilhão foram utilizados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/partidos-guardam-dinheiro-do-fundo-
partidario-para-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 09:26:22
Título: Ministério da Saúde diz que não terá vacina contra Covid para todos
Descrição: Secretário diz que serão priorizados grupos de risco, faixa etária, 
pessoas com comorbidades e até \aspectos étnicos\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-diz-que-nao-
tera-vacina-contra-covid-para-todos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 01:29:35
Título: Sem debate na Globo, Boulos responde perguntas de eleitores
Descrição: Candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo testou positivo para a 
Covid-19 e pediu à Globo para que o debate eleitoral com Bruno Covas (PSDB) 
fosse feito de maneira virtual, mas emissora negou e cancelou o encontro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/sem-debate-na-globo-
boulos-responde-perguntas-de-eleitores-ao-vivo-assista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 01:01:50
Título: Vice de João Campos no Recife omite empresa em declaração, diz colunista
Descrição: Segundo jornalista Lauro Jardim, a candidata Isabella de Roldão (PDT)
teria alegado que firma estava “inativa” e que vai retificar documento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vice-de-joao-campos-no-recife-omite-
empresa-em-declaracao-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 00:56:59
Título: Sérgio Vidigal (PDT) lidera disputa pela prefeitura de Serra (ES) com 
ampla vantagem, diz Ibope
Descrição: O pedetista tem 62% das intenções de voto, contra 38% de Fábio Duarte
(Rede), que é apoiado pelo atual prefeito da cidade, a mais populosa do Espírito
Santo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/sergio-vidigal-pdt-
lidera-disputa-pela-prefeitura-de-serra-es-com-ampla-vantagem-diz-ibope/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 00:06:41
Título: Ibope Maceió: JHC (PSB) amplia vantagem sobre Alfredo Gaspar (MDB)
Descrição: Candidato do MDB é apoiado pelos Calheiros e também pelo atual 
prefeito da capital alagoana, mas isso não impediu o crescimento do candidato 
socialista, que lidera a disputa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/ibope-maceio-jhc-psb-
amplia-vantagem-sobre-alfredo-gaspar-mdb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-28 00:04:58
Título: Ibope São Luís: sem alterações, Braide fica com 54% e Duarte com 46% dos
votos válidos
Descrição: Candidato apoiado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) permanece 
atrás, comunista divulga vídeo pedindo que população assista ao debate
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibope-sao-luis-sem-alteracoes-braide-
fica-com-54-e-duarte-com-46-dos-votos-validos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 20:55:13
Título: “Não sairemos das ruas”: Jilmar Tatto (PT) e Orlando Silva (PCdoB) 
encampam “força-tarefa” pró-Boulos
Descrição: Por conta do diagnóstico positivo de Boulos para a Covid, debate da 
Globo foi cancelado e candidato do PSOL não poderá fazer campanha na rua, mas 
recebeu apoio de seus ex-adversários, que garantem esforço em prol do psolista 
na reta final
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/nao-sairemos-das-ruas-
jilmar-tatto-pt-e-orlando-silva-pcdob-encampam-forca-tarefa-pro-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 20:14:01
Título: Luciana Gimenez diz que “nunca viu” Bolsonaro desrespeitar homossexuais
Descrição: Em 2013, o presidente chegou a disparar uma \sou homofóbico, sim, com
muito orgulho\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/luciana-gimenez-diz-quenunca-
viu-bolsonaro-desrespeitar-homossexuais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 20:01:19
Título: Filippi (PT) lidera corrida pela Prefeitura de Diadema com 22 pontos de 
vantagem
Descrição: Nos votos válidos, vantagem do ex-prefeito sobre candidato do PSD é 
ainda maior, 26 pontos, revela pesquisa da ABC Dados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/filippi-pt-lidera-corrida-pela-
prefeitura-de-diadema-com-22-pontos-de-vantagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 19:46:18
Título: Boulos testa positivo para o coronavírus, Globo cancela debate
Descrição: Assessoria do candidato informou que ele está sem sintomas e propôs à
Globo a alternativa do debate virtual, mas emissora cancelou o encontro que 
seria realizado hoje
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/urgente-boulos-testa-positivo-para-
o-coronavirus-globo-cancela-debate/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 19:20:36
Título: Bolsonaro celebra vagas abertas enquanto IBGE divulga desemprego recorde
Descrição: Presidente postou nos stories do Instagram resultado do Caged de 
outubro, com empregos gerados, publicação seguia no ar quando taxa negativa foi 
anunciada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-celebra-vagas-abertas-
enquanto-ibge-divulga-desemprego-recorde/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 17:41:53
Título: Impeachment: Governador de Santa Catarina é absolvido em primeiro 
processo e volta ao cargo
Descrição: Apesar do resultado favorável a Carlos Moisés, o governador ainda 
terá de enfrentar um segundo processo de impeachment, já aberto na ALESC
Url :https://revistaforum.com.br/politica/impeachment-governador-de-santa-
catarina-e-absolvido-em-primeiro-processo-e-volta-ao-cargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 17:40:45
Título: Direção da Record pautou reportagem com “invasões violentas” do MTST 
para atacar Boulos
Descrição: Fórum teve acesso à pauta da reportagem, produzida a três dias do 
segundo turno, que pede análise de economista para falar dos \perigos do 
crescimento\ de movimentos de moradia, que têm ligação com o candidato do PSOL, 
Guilherme Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/direcao-da-record-
pautou-reportagem-com-invasoes-violentas-do-mtst-para-atacar-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 17:29:10
Título: Orlando Morando, do PSDB,  extingue Fundação Criança em São Bernardo 
após ganhar eleição
Descrição: Entidade existia desde 1974 e promovia assistência a crianças e 
adolescentes em situação de risco social, verba vinha do estacionamento 
rotativo, que foi concedido pelo tucano à iniciativa privada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/orlando-morando-do-psdb-extingue-
fundacao-crianca-em-sao-bernardo-apos-ganhar-eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-27 16:32:06
Título: Neguinho da Beija-Flor é internado com Covid-19
Descrição: No último dia 19, o artista publicou um vídeo no seu Instagram 
fazendo o exame para saber se tinha contraído o novo Coronavírus, pois 
apresentava os sintomas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/neguinho-da-beija-flor-e-internado-
com-covid-19/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-28 05:03:58
Título: Preocupada com inexperiência de Boulos, direita ignorou currículos de 
Bolsonaro, Doria, Zema e Witzel
Descrição: Experiência e moderação são duas cartas que a direita só joga na mesa
quando lhe convém. The post Preocupada com inexperiência de Boulos, direita 
ignorou currículos de Bolsonaro, Doria, Zema e Witzel appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/28/preocupada-com-inexperiencia-de-boulos-
direita-ignorou-curriculos-de-bolsonaro-doria-zema-e-witzel/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-27 19:48:48
Título: Governo Doria sabia da chegada da segunda onda de covid a SP desde antes
do primeiro turno
Descrição: Apesar de negativas, dados internos da Secretaria de Saúde mostram 
que as internações já haviam crescido 90% a trinta dias das eleições.The post 
Governo Doria sabia da chegada da segunda onda de covid a SP desde antes do 
primeiro turno appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/27/doria-segunda-onda-covid-19-chegou-a-
sp-antes-do-primeiro-turno/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-28 06:43:17
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Título: Ainda de luto, família de João Alberto quer garantia de educação e 
alimentação para os órfãos
Descrição: A família de João Alberto Silveira Freitas ainda não superou o luto 
mas já começa a viver um novo drama. O pensionista de 40 anos foi assassinado 
por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre, em 19 de novembro, 
véspera do feriado de Consciência Negra. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/ainda-de-luto-familia-de-joao-alberto-quer-
garantia-de-educacao-alimentacao-para-os-orfaos-24769495
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-28 06:30:01
Título: Planalto nomeia nutricionista de Marcela Temer em gabinete pessoal de 
Bolsonaro
Descrição: A nutricionista que atendia Marcela Temer durante o governo Temer 
voltou para o gabinete presidencial.Denise Silva dos Reis Leal foi nomeada por 
Jair Bolsonaro como assistente no Gabinete Adjunto de Informações do presidente.
O salário é de R$ 3.440,75.Ela havia sido exonerada em 28 de dezembro e era 
responsável pelo cardápio presidencial.(Por Naomi Matsui)ACESSE A HOME DA COLUNA
E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique
aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-nomeia-nutricionista-de-
marcela-temer-em-gabinete-pessoal-de-bolsonaro-24768570
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-27 19:16:20
Título: 2 momentos em que Bolsonaro chamou covid-19 de 'gripezinha', o que agora
nega
Descrição: Presidente nega que tenha usado o termo para se referir à doença 
causada pelo novo coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55107536
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-27 22:44:00
Título: Comissão quer ações de combate a racismo estrutural no País
Descrição: Deputados e especialistas da área jurídica defenderam ações 
afirmativas e de prevenção a médio e longo prazo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711271-comissao-quer-acoes-de-combate-a-
racismo-estrutural-no-pais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-27 21:43:00
Título: Delegados da PF e especialistas internacionais discordam sobre lei 
brasileira da lavagem de dinheiro
Descrição: Para delegados da PF, a lei vigente é adequada e eficiente. Já 
autoridades mundiais sugerem que o País incorpore recomendações de organismos 
internacionais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711211-delegados-da-pf-e-especialistas-
internacionais-discordam-sobre-lei-brasileira-da-lavagem-de-dinheiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-28 06:02:21
Título: Líder supremo do Irã promete punição por assassinato de físico nuclear
Descrição: Nesta sexta-feira (27), o físico nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh 
foi morto na cidade de Absard, próximo a Teerã, causando indignação e protesto 
das autoridades iranianas.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112816519293-lider-
supremo-do-ira-promete-punicao-por-assassinato-de-fisico-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-28 05:21:14
Título: EUA enviam navios ao golfo Pérsico, excluindo conexão com assassinato de
cientista no Irã, diz mídia
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Descrição: O porta-aviões dos EUA USS Nimitz, acompanhado por outros navios de 
guerra, está se dirigindo para o golfo Pérsico a fim de prestar apoio à retirada
das tropas americanas da região.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112816519106-eua-
enviam-navios-ao-golfo-persico-excluindo-conexao-com-assassinato-de-cientista-
no-ira-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-28 03:44:54
Título: Presidente do Irã culpa Israel pelo assassinato de físico nuclear, diz 
mídia
Descrição: Neste sábado (28), o mandatário iraniano acusou Israel de ser 
responsável pela morte de um proeminente cientista nuclear, afirma meio local.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112816518610-
presidente-do-ira-culpa-israel-pelo-assassinato-de-fisico-nuclear-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-28 01:28:49
Título: Em carta à ONU, Irã acusa Israel e pede que organização condene morte de
cientista
Descrição: O representante permanente do Irã na ONU, Majid Takht Ravanchi, 
declarou nesta sexta-feira (27) que o secretário-geral e o Conselho de Segurança
da ONU devem condenar da maneira mais rígida o assassinato do físico nuclear 
iraniano Mohsen Fakhrizadeh.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112816518564-onu-deve-
condenar-assassinato-do-fisico-nuclear-iraniano-diz-embaixador-do-ira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-27 22:51:00
Título: 'Aversão à China' de Bolsonaro arrisca a vida de milhões de brasileiros,
diz especialista
Descrição: Em mais um capítulo da politização em torno da pandemia da COVID-19, 
a Anvisa rebateu o governador de São Paulo, João Doria, sobre a possibilidade de
aplicar a vacina CoronaVac sem a autorização da agência reguladora brasileira.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020112716518435-aversao-a-china-de-
bolsonaro-arrisca-a-vida-de-milhoes-de-brasileiros-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-27 20:17:03
Título: Atitude de Mourão com a China não basta e retaliação 'teria impacto 
muito grande', diz analista
Descrição: O vice-presidente Mourão voltou a agir pela relação Brasil-China após
tensões entre Eduardo Bolsonaro e a embaixada chinesa. Para discutir a questão, 
a Sputnik Brasil ouviu o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre
Uehara, que lembrou a relação \assimétrica\ entre os países.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020112716518068-atitude-de-mourao-com-
a-china-nao-basta-e-retaliacao-teria-impacto-muito-grande-diz-analista/
 

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-27 15:00:27
Título: Em Salvador, mulheres não se sentem seguras para circular pela cidade
Descrição: Medo de sofrer violência sexual, racismo e LGBTfobia além de péssimas
condições de transporte são algumas das reclamações ouvidas pela reportagem
Url :https://apublica.org/2020/11/em-salvador-mulheres-nao-se-sentem-seguras-
para-circular-pela-cidade/
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