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Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-11-29
Título: Jair Bolsonaro alega fraude na eleição dos EUA por não reconhecer a
vitória de Biden
Descrição: RIO DE JANEIRO, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro , que às vezes
abraçou o rótulo \ Trump of the Tropics \ , disse no domingo que vai esperar um
pouco mais antes de reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições nos EUA.
Falando a repórteres enquanto votava em disputas municipais, ele também fez eco
ao presidente ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/29/jair-bolsonaro-allegesfraud-us-election-not-recog/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 19:57:24
Título: Extrema-direita fracassa, mas bolsonarismo não pode ser subestimado,
dizem analistas
Descrição: Partidos da direita tradicional e do chamado \Centrão\ recuperaram
parte do espaço que haviam perdido para bolsonaristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/extrema-direita-fracassa-masbolsonarismo-nao-pode-ser-subestimado-dizem-analistas
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-30 03:46:59
Título: Eleições municipais trazem vitória de pauta social e derrota do programa
bolsonarista
Descrição: Candidatos à direita e à esquerda que se preocuparam com aflições
concretas do eleitor como saúde, educação e emprego foram eleitos ou tiveram
bons resultados, mostram urnas e analistas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-30/eleicoes-municipais-trazemvitoria-de-pauta-social-e-derrota-do-programa-bolsonarista-pelo-pais.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-30 00:00:00
Título: O que as urnas disseram nas eleições municipais de 2020, ouça podcast
Descrição: A centro-direita foi a grande vencedora das eleições municipais de
2020. O segundo turno terminou neste domingo (29) com cinco partidos no comando
da maior parte das grandes prefeituras do país. Saíram na frente PSDB, MDB, DEM,
PSD e Podemos.Leia mais (11/30/2020 - 05h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/11/o-que-as-urnas-disseram-nas-eleicoes-municipais-de-2020ouca-podcast.shtml
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 22:44:32
Título: Blog do Rovai: Uma eleição sem vitoriosos e com um derrotado, Bolsonaro
Descrição: O preço do centrão ficou mais caro. O atual presidente terá que
entregar muito mais cargos e espaço político para poder governar
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/blog-do-rovai-uma-eleicaosem-vitoriosos-e-com-um-derrotado-bolsonaro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 00:28:46
Título: Esquerda foi derrotada, mas nova geração traz sinais, diz Maringoni
Descrição: \O PT sai, depois do Bolsonaro, como o grande derrotado. É triste o
resultado do PT, mas vamos ter que fazer um exame de críticas, práticas\

Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/esquerda-foi-derrotada-mas-novageracao-traz-sinais-diz-maringoni/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 20:25:13
Título: Das 25 capitais brasileiras com eleição, apenas uma será comandada por
mulher
Descrição: Entre eleitos, 18 brancos e nenhum indígena. Dos sete prefeitos
negros, três se declaravam brancos na última eleição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/das-25-capitais-brasileiras-comeleicao-apenas-uma-sera-comandada-por-mulher
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 19:06:55
Título: Esquerda e centro-esquerda elegem 11 prefeitos no 2º turno, veja lista
de cidades
Descrição: PT elege prefeitos em 4 das 100 maiores cidades, PSOL governará Belém
(PA) e PDT venceu em três municípios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/esquerda-e-centro-esquerdaelegem-12-prefeitos-no-2-turno-veja-lista-de-cidades
Fonte: Montedo
Data: 2020-11-29
Título: De Marechal Bittencourt para Pazuello: ‘Vosmicê está sendo frito’
Descrição: Elio Gaspari O senhor está numa situação rara nos anais militares,
responde a um comando confuso e a um Estado-Maior inerte Estimado general
Eduardo Pazuello
Url : https://www.montedo.com.br/2020/11/29/de-marechal-bittencourt-parapazuello-vosmice-esta-sendo-frito/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:56:24
Título: Sérgio Moro vira sócio de consultoria dos EUA para atuar na área de
“disputas e investigações”
Descrição: Moro será sócio-diretor da Alvarez & Marsal, empresa que tem
escritório em vários países e trabalhará em São Paulo, na área de Disputas e
Investigações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-moro-vira-socio-de-consultoriados-eua-para-atuar-na-area-de-disputas-e-investigacoes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 17:42:33
Título: Edmilson (PSOL) derrota bolsonarista e é eleito em Belém: \Vitória
contra o fascismo\
Descrição: Candidato da PSOL superou Everaldo Eguchi (Patriota) por 26.628 votos
e voltará à prefeitura de Belém após 16 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/edmilson-psol-vence-candidatobolsonarista-e-e-eleito-prefeito-de-belem-no-para
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 00:03:50
Título: PT vence em Diadema e Mauá no ABCD Paulista
Descrição: O ex-prefeito de Diadema (SP) José de Filippi Júnior (PT) foi eleito
neste domingo (29), ao atingir 51,32% dos votos válidos, na disputa contra Taka
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-vence-em-diadema-e-maua-no-abcdpaulista/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-29 22:28:18
Título: PT leva dois dos maiores colégios eleitorais de Minas Gerais
Descrição: Marília Campos é a nova prefeita de Contagem, em Juiz de Fora,
Margarida Salomão é a primeira prefeita da história da cidade
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pt-leva-dois-dos-maiores-colegioseleitorais-de-minas-gerais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 21:10:28
Título: Em disputa entre a direita, Vitor Valim, do Pros, se elege prefeito de
Caucaia
Descrição: O deputado estadual Vitor Valim recebeu 51% dos votos no município da
Região Metropolitana de Fortaleza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/em-disputa-entre-bolsonaristasvitor-valim-do-pros-se-elege-prefeito-de-caucaia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 21:09:11
Título: PSDB leva três das cinco cidades gaúchas com segundo turno
Descrição: Direita se sobressaiu e levou as cinco mais importantes cidades do
Rio Grande do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/psdb-leva-tres-das-cincocidades-gauchas-com-segundo-turno
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 20:35:44
Título: Sebastião Melo vence em Porto Alegre, Manuela lembra campanha com fake
news
Descrição: Com discurso bolsonarista, o pemedebista se confirmou, neste domingo,
como novo prefeito da capital gaúcha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/sebastiao-melo-vence-em-portoalegre-manuela-lembra-campanha-com-fake-news
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 20:12:45
Título: Com ampla aliança contra o bolsonarismo, Sarto (PDT) é eleito prefeito
de Fortaleza
Descrição: Capitão Wagner, apoiado por Jair Bolsonaro (sem partido), saiu
derrotado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/com-ampla-alianca-contra-obolsonarismo-sarto-pdt-e-eleito-prefeito-de-fortaleza
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 19:35:33
Título: No Rio, Eduardo Paes derrota Crivella e voltará à prefeitura depois de
quatro anos
Descrição: Alto índice de rejeição à atual gestão apontava dificuldades para
prefeito desde o primeiro turno das eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/no-rio-eduardo-paes-derrotacrivella-e-voltara-a-prefeitura-depois-de-quatro-anos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 19:01:03
Título: Bruno Covas (PSDB) supera Guilherme Boulos (PSOL) e é eleito prefeito de
São Paulo
Descrição: Tucano abriu 18,9% pontos de vantagem em relação ao candidato de
esquerda com 93,68% das urnas apuradas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/bruno-covas-psdb-superaguilherme-boulos-psol-e-e-eleito-prefeito-de-sao-paulo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 10:53:19
Título: No Recife, direita distribui panfletos com discurso de ódio
Descrição: Assinado pelo MBL, panfleto distribuído neste fim de semana tem fotos
do MST e a frase \PT nunca mais!\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/no-recife-direita-distribuipanfletos-com-discurso-de-odio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 10:41:30

Título: Cinco cidades do Rio Grande do Sul têm 2º turno das eleições municipais
Descrição: Confira as cidades, os candidatos e as recomendações para votar neste
domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/cinco-cidades-do-rio-grande-dosul-tem-2-turno-das-eleicoes-municipais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 10:01:23
Título: Acompanhe a análise das eleições 2020
Descrição: O Brasil de Fato está ao vivo com a TVT e a Rádio Braisil Atual,
acompanhe
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/brasil-de-fato-faz-cobertura-emtempo-real-tem-radiozap-e-apuracao-ao-vivo
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 00:03:50
Título: PT vence em Diadema e Mauá no ABCD Paulista
Descrição: O ex-prefeito de Diadema (SP) José de Filippi Júnior (PT) foi eleito
neste domingo (29), ao atingir 51,32% dos votos válidos, na disputa contra Taka
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-vence-em-diadema-e-maua-no-abcdpaulista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-29 23:34:00
Título: Eleições 2020: Bruno Covas derrota Boulos em São Paulo
Descrição: Bruno Covas (PSDB) venceu a eleição para prefeitura da capital
paulista com 59,45% dos votos válidos. Guilherme Boulos (PSOL) ficou em segundo
lugar, com 40,55%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-2020-bruno-covas-derrotaboulos-em-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-29 23:00:42
Título: Paes eleito no Rio e Crivella amarga repúdio do bolsonarismo nas urnas
Descrição: Eduardo Paes (DEM) venceu as eleições municipais no Rio de Janeiro ao
conquistar 64,41% dos votos contra 35,59% do atual prefeito, Marcelo Crivella
(Republicanos), com
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/paes-eleito-no-rio-e-crivellaamarga-repudio-do-bolsonarismo-nas-urnas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-29 22:08:14
Título: Eleições 2020: Pazolini, apoiado por Bolsonaro, vence em vitória
Descrição: O candidato bolsonarista Delegado Pazolini (Republicanos) será o novo
prefeito de Vitória (ES) a partir de 2021. Ele derrotou o ex-prefeito João Coser
(PT) na
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-2020-pazolini-apoiado-porbolsonaro-vence-em-vitoria/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-29 21:59:42
Título: Eleições 2020: resultados do segundo turno
Descrição: A apuração oficial do TSE aponta os primeiros eleitos deste segundo
turno nas eleições 2020: Bruno Covas (PSDB), eleito prefeito de São Paulo
Eduardo Paes
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-2020-resultados-dosegundo-turno/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-29 18:04:27
Título: As estatísticas do segundo turno nas eleições 2020, confira os números
Descrição: O TSE diz que as justificativas de ausência via e-Título passam de
503 mil neste segundo turno. O tribunal informal 368 urnas fora substituídas no

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/as-estatisticas-do-segundo-turnonas-eleicoes-2020-confira-os-numero/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-29 11:11:00
Título: Em São Paulo, tinha um vírus no caminho do segundo turno
Descrição: A maior cidade do país voltará às urnas neste domingo (29) para o
segundo turno com um vírus no caminho, o coronavírus, cuja doença já
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/em-sao-paulo-tinha-um-virus-nocaminho-do-segundo-turno/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 09:49:45
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Os EUA estão escorregando para um limbo de picos
alarmantes de Covid-19 e aprofundamento da dor econômica com uma Casa Branca
patética e um Congresso sem saída 9K CNN.com Canal RSS Japão relata mais de
2.000 novos casos CNN.com Canal RSS App Internationa Maior fabricante de
vacinas do mundo nega alegações de [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-200/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 09:28:46
Título: As eleições não mudam o jogo político e econômico imediatos, por Luis
Nassif
Descrição: No curto prazo, não haverá impacto algum no jogo político e econômico
atual. Bolsonaro continuará com suas trombadas, Paulo Guedes com suas
indecisões.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/as-eleicoes-nao-mudam-o-jogopolitico-e-economico-imediatos-por-luis-nassif/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 00:49:07
Título: GGN Covid Brasil: média de novos casos continua acima dos 31 mil
Descrição: Balanço do dia Gráficos de curto prazo Gráficos de longo prazo Mapa
de novos casos Mapa de novos óbitos Novos casos por região 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 [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-media-de-novos-casoscontinua-acima-dos-31-mil/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 00:10:00
Título: Bolsonaro fará videoconferência com Alberto Fernández nesta segundafeira
Descrição: A primeira reunião oficial dos dois presidentes será realizada em
comemoração aos 35 anos do encontro entre Raúl Alfonsín e José Sarney
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-fara-videoconferencia-comalberto-fernandez-nesta-segunda-feira/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-29 23:47:47
Título: A vitória de Covas e seu impacto sobre os planos de Doria
Descrição: Tucanos contrários ao governador consideram prefeito reeleito na
capital paulista um obstáculo às suas pretensões, diz jornal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-vitoria-de-covas-e-seu-impacto-sobre-osplanos-de-doria/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-29 23:04:24
Título: TV GGN 20h: Brasil Milênio: um projeto para discutir o Brasil pósBolsonaro

Descrição: Luis Nassif apresenta seu novo projeto no boletim deste domingo de
eleições, 29 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-brasil-milenio-um-projeto-paradiscutir-o-brasil-pos-bolsonaro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-29 22:38:02
Título: Vitorioso, Eduardo Paes diz que Rio derrotou o preconceito e o
extremismo
Descrição: \Nós aceitamos todos os credos, todas as orientações, todas as cores.
O Rio é uma cidade de diversidade\, diz o prefeito eleito que derrotou o
bolsonarista Marcelo Crivella
Url :https://jornalggn.com.br/politica/vitorioso-eduardo-paes-diz-que-rioderrotou-o-preconceito-e-o-extremismo/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-29 21:55:08
Título: TV GGN: O balanço das eleições 2020
Descrição: O balanço do resultado das eleições para prefeitos 2020, na TV GGN,
pelo jornalista Luis Nassif. Assista
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/tv-ggn-o-balanco-das-eleicoes-2020/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-29 21:46:52
Título: João Campos (PSB) vence em Recife com 56,21% dos votos válidos
Descrição: Apesar das pesquisas indicarem empate na reta final da campanha,
Marília acabou a disputa em segundo turno mais distante de João, com 43% dos
votos válidos
Url :https://jornalggn.com.br/politica/joao-campos-psb-vence-em-recife-com-5621dos-votos-validos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 02:51:42
Título: Oligarquia: Doria lança filho de Bruno Covas, de 15 anos, na política:
“Futuro parlamentar”
Descrição: Governador aproveitou o pronunciamento de vitória do atual prefeito
em São Paulo para lançar o nome de mais um Covas, o quarto da família, na
carreira política
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oligarquia-doria-lanca-filho-de-brunocovas-de-15-anos-na-politica-futuro-parlamentar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 02:38:37
Título: Eleito em São Gonçalo, Capitão Nelson celebra vitória com ex-PM
indiciado pela morte do irmão de Freixo
Descrição: O prefeito eleito foi citado na CPI das Milícias em 2008, Fábio
Montibelo, vereador suplente, foi indiciado em agosto pelo assassinato de Renato
Freixo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/eleito-em-sao-goncalocapitao-nelson-celebra-vitoria-com-ex-pm-indiciado-pela-morte-do-irmao-defreixo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 02:14:25
Título: Deputada por São Paulo, Tabata Amaral se torna “primeira-dama” do Recife
e internautas ironizam
Descrição: Usuários das redes sociais colocaram o nome da pedetista em evidência
após a vitória de seu namorado, João Campos (PSB), na eleição da capital
pernambucana
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/deputada-por-sao-paulo-tabataamaral-se-torna-primeira-dama-do-recife-e-internautas-ironizam/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:55:13

Título: “Que minha postura inspire outras mulheres”, diz Marília Arraes após
resultado em Recife
Descrição: Candidata também criticou ataques por fake news e garantiu oposição
do PT em Pernambuco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/que-minha-postura-inspire-outrasmulheres-diz-marilia-arraes-apos-resultado-em-recife/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:49:57
Título: Com Vivi Reis, bancada do PSOl na Câmara dos Deputados se torna a única
com maioria feminina
Descrição: Além da representação de mulheres, bancada também aumenta
representatividade LGBT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-vivi-reis-bancada-do-psol-nacamara-dos-deputados-se-torna-a-unica-com-maioria-feminina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:39:48
Título: Wladimir Garotinho vence em Campos (RJ) e depende de julgamento do TSE
Descrição: O prefeito eleito derrotou Caio Vianna (PDT), mas está com
candidatura sub judice
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/wladimir-garotinhovence-em-campos-rj-e-depende-de-julgamento-do-tse/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:34:20
Título: Barroso zomba de Bolsonaro sobre acusação de fraude em urnas
eletrônicas: “Retórica”
Descrição: Sem citar Bolsonaro, Luís Roberto Barroso, do TSE, disse que \quem
não quer entender, não tem remédio na farmacologia jurídica para resolver”. Mais
cedo, presidente voltou a defender voto impresso e \apuração pública\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/barroso-zomba-debolsonaro-sobre-acusacao-de-fraude-em-urnas-eletronicas-retorica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:32:11
Título: Primeira prefeita mulher da história de Juiz de Fora (MG), Margarida
Salomão (PT) celebra vitória
Descrição: \É uma enorme responsabilidade\, disse a petista, que prometeu \
garantir a todo cidadão seu direito à cidade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/primeira-prefeitamulher-da-historia-de-juiz-de-fora-mg-margarida-salomao-pt-celebra-vitoria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:09:49
Título: Arthur Henrique (MDB) é o novo prefeito de Boa Vista (RR)
Descrição: Candidata a vice da chapa vitoriosa morreu de Covid durante a
campanha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arthur-henrique-mdb-e-o-novo-prefeitode-boa-vista-rr/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 00:00:25
Título: Rio Branco: Tião Bocalom (PP) confirma favoritismo e derrota Socorri
Neri (PSB)
Descrição: O candidato do Progressistas derrotou a atual prefeita com uma larga
vantagem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/rio-branco-tiao-bocalompp-confirma-favoritismo-e-derrota-socorri-neri-psb/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 23:53:51
Título: Emanuel Pinheiro, do MDB, é reeleito prefeito de Cuiabá

Descrição: Prefeito da capital do Mato Grosso venceu o pleito com uma vantagem
de apenas 2,6 pontos em relação a Abilio, do Podemos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/emanuel-pinheiro-do-mdb-e-reeleitoprefeito-de-cuiaba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 23:50:42
Título: Boulos: “Hoje não é o fim de uma caminhada, mas o começo”
Descrição: Derrotado por Bruno Covas (PSDB), candidato do PSOL à prefeitura de
São Paulo fez discurso apontando para o futuro: \Quando a gente tem lado e sabe
o que quer, a vitória vem. Digo olhando nos olhos de todos vocês: ela vai vir\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/boulos-hoje-nao-e-o-fimde-uma-caminhada-mas-o-comeco/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 23:41:51
Título: De virada, David Almeida supera Amazonino em Manaus
Descrição: O candidato do Avante conquistou a prefeitura da capital do Amazonas
por pouco mais de 20 mil votos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/de-virada-david-almeidasupera-amazonino-em-manaus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 23:29:14
Título: Bruno Covas agradece Boulos e manda recado para Bolsonaro: “É possível
fazer política sem ódio”
Descrição: \Restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo\, disse
Bruno Covas ao lado de João Doria, em pronunciamento recheado de indiretas a
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/bruno-covas-agradeceboulos-e-manda-recado-para-bolsonaro-e-possivel-fazer-politica-sem-odio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 23:19:59
Título: Guti, do PSD, é reeleito prefeito de Guarulhos com 57% dos votos
Descrição: Prefeito foi acusado de compra de votos com cestas básicas e chegou a
ser alvo de um pedido de cassação de chapa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guti-do-psd-e-reeleito-prefeito-deguarulhos-com-57-dos-votos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 22:44:32
Título: Blog do Rovai: Uma eleição sem vitoriosos e com um derrotado, Bolsonaro
Descrição: O preço do centrão ficou mais caro. O atual presidente terá que
entregar muito mais cargos e espaço político para poder governar
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/blog-do-rovai-uma-eleicaosem-vitoriosos-e-com-um-derrotado-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 22:05:19
Título: Adiló (PSDB) é eleito prefeito de Caxias do Sul (RS)
Descrição: Candidato petista venceu primeiro turno, mas acabou derrotado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/adilo-psdb-e-eleito-prefeito-decaxias-do-sul-rs/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 20:05:37
Título: “Voltaremos”, responde Dilma a internauta que disse estar com saudade do
PT
Descrição: \Saudades do PT destruindo minha vida\, brincou a autora do tuíte.
Comentário viralizou nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/voltaremos-responde-dilma-ainternauta-que-disse-estar-com-saudade-do-pt/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 17:40:34
Título: PMs invadem casa e matam jovem negro em São Paulo
Descrição: Testemunhas relatam que Wenny Martin estava desarmado. Moradores de
Sapopemba fecharam avenida em protesto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-invadem-casa-e-matam-jovem-negro-emsao-paulo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 10:31:30
Título: Pazuello desapareceu desde que foi desautorizado por Bolsonaro e deixa
secretários de Saúde apreensivos
Descrição: Diante da segunda onda da Covid-19, secretários estaduais consideram
difícil convencer a população da possibilidade de um novo fechamento do comércio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-desapareceu-desde-que-foidesautorizado-por-bolsonaro-e-deixa-secretarios-de-saude-apreensivos/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-29 03:00:00
Título: Precisamos da fraternidade e do amor social, inclusive em nossas
decisões econômicas. Entrevista especial com Flavio Comim
Descrição: A teoria econômica ainda não tem como finalidade remediar o problema
das http://www.ihu.unisinos.br/605095-precisamos-da-fraternidade-e-do-amorsocial-entrevista-especial-com-flavio-comim
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-30 06:00:23
Título: Os movimentos sociais e o terceiro setor na busca por mundo sustentável
Descrição: A construção de um mundo possível para as novas gerações é um
propósito que precisa de respostas de todas as áreas, do meio ambiente à
educação, passando pela busca da igualdade de gênero e raça.
Url :https://epoca.globo.com/os-movimentos-sociais-o-terceiro-setor-na-buscapor-mundo-sustentavel-24769085
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-30 06:19:37
Título: Encontro '2030: dez anos para mudar o futuro' aponta urgência de metas
sustentáveis
Descrição: Quão longe o mundo pode chegar em uma década? Seremos os mesmos de
hoje, oupoderemos construir uma nova consciência coletiva para cuidar melhor das
pessoase do meio ambiente? As respostas a essas perguntas dependem da integração
entreos mais diversos agentes, passando por governos, organizações sociais,
academia,setor privado e indivíduos.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/encontro-2030-dez-anospara-mudar-futuro-aponta-urgencia-de-metas-sustentaveis-24772819
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-30 06:30:01
Título: Vitória de Covas fortalece Doria e enfraquece Eduardo Leite como
candidato tucano em 2022
Descrição: A vitória do tucano Bruno Covas em São Paulo foi também uma conquista
para seu padrinho político, João Doria. O governador de São Paulo ficará mais
forte para ser o nome do PSDB na eleição de 2020.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/vitoria-de-covas-fortalece-doriaenfraquece-eduardo-leite-como-candidato-tucano-em-2022-24772629
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-30 06:00:46
Título: Ginasta vende doces para realizar sonho de participar de campeonato
nacional
Descrição: RIO — Viver em movimento faz parte da rotina de Jeanne Barbosa,
atleta da Vila Olímpica Greip da Penha. Moradora do bairro, a pequena, de 10
anos, nunca foi de ficar parada.

Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ginasta-vende-doces-para-realizarsonho-de-participar-de-campeonato-nacional-24764450
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-30 05:00:04
Título: Ainda um tabu nas empresas, menopausa impacta negativamente três a cada
cinco mulheres no ambiente de trabalho
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/ainda-um-tabu-nas-empresas-menopausaimpacta-negativamente-tres-cada-cinco-mulheres-no-ambiente-de-trabalho-24766850
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-30 02:00:49
Título: Eleições municipais marcam volta da política tradicional, mas não são
fim do bolsonarismo, dizem analistas
Descrição: Centrão sai das urnas mais forte para negociar apoio ao governo, o
que pode trazer mais tensão para base eleitoral do presidente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55126308
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-30 09:03:52
Título: Eleições municipais: derrotas de aliados mostram que ‘Bolsonaro não é
mais o mesmo de 2018’, diz cientista político
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, o analista Sérgio Abranches avalia
que opção de Bolsonaro de subestimar a pandemia de coronavírus, postura
reproduzida por outros políticos, levou a derrotas nas urnas em um contexto em
que eleitorado busca segurança.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55126882
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-29 19:36:26
Título: Grupo armado assassina mais de cem agricultores na Nigéria
Descrição: ONU publica neste domingo o balanço de vítimas, algumas delas
decapitadas, em um atentado perpetrado no sábado supostamente pelo grupo
jihadista Boko Haram
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-29/grupo-armado-assassinamais-de-cem-agricultores-na-nigeria.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-29 18:57:38
Título: Gigantescas manifestações na França contra a lei de segurança de Macron
Descrição: Dezenas de milhares de pessoas protestam contra os limites de filmar
policiais e gendarmes em várias cidades do país. Em Paris, alguns grupos
provocaram incidentes violentos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-29/gigantescasmanifestacoes-na-franca-contra-a-lei-de-seguranca-de-macron.html
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 00:14:00
Título: MDB, PSDB e DEM vão governar a metade das capitais brasileiras
Descrição: No segundo turno, MDB vence em cinco das sete cidades que disputou.
PSDB, com dois reeleitos, continua em São Paulo e Porto Velho. DEM, com três
vitórias, ganha no Rio de Janeiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711348-mdb-psdb-e-dem-vao-governar-ametade-das-capitais-brasileiras/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-29 22:54:00
Título: Deputados são eleitos prefeitos de quatro capitais: Recife, Belém, São
Luís e Maceió
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711344-deputados-sao-eleitos-prefeitosde-quatro-capitais-recife-belem-sao-luis-e-maceio/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-30 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 30 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (30), na qual 18 capitais decidiram o segundo turno da eleição
para prefeito, Biden nomeia equipe feminina para a comunicação da Casa Branca e
China é o primeiro país a recuperar níveis de atividade industrial précoronacrise.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020113016532046-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-30-de-novembro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-30 05:31:44
Título: Pinturas rupestres são encontradas no coração da floresta amazônica
(FOTOS)
Descrição: Cientistas do Conselho de Pesquisa Europeu encontraram aquilo que
agora é conhecido como a \Capela Sistina da Antiguidade\ no meio da floresta
amazônica, com centenas de pinturas pré-históricas.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020113016531792-pinturasrupestres-sao-encontradas-no-coracao-da-floresta-amazonica-fotos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-30 05:19:24
Título: Surgem novos detalhes sobre o assassinato do cientista nuclear iraniano
Descrição: A agência iraniana Fars e o jornal The New York Times publicaram duas
versões sobre a morte do físico nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi na
manhã de sexta-feira (27).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020113016531561-surgemnovos-detalhes-sobre-o-assassinato-do-cientista-nuclear-iraniano/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-30 05:00:05
Título: Irã promete resposta 'calculada e precisa' ao assassinato de cientista
nuclear
Descrição: A morte do cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi não
ficará sem resposta, declarou o ministro da Defesa do Irã, brigadeiro-general
Amir Hatami.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020113016531458-irapromete-resposta-calculada-e-precisa-ao-assassinato-de-cientista-nuclear/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-30 04:32:32
Título: Instalação de equipamentos 5G da Huawei será proibida no Reino Unido a
partir de setembro de 2021
Descrição: O governo britânico anunciou que vai proibir a fornecedores instalar
equipamentos do gigante chinês na rede 5G do país a partir de setembro de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020113016531366-instalacaode-equipamentos-5g-da-huawei-sera-proibida-no-reino-unido-a-partir-de-setembrode-2021/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-29 20:12:32
Título: Jordânia e Emirados Árabes condenam assassinato de cientista nuclear
iraniano
Descrição: Os governos de Jordânia e Emirados Árabes Unidos (EAU) reprovaram
neste domingo (29) o assassinato do cientista nuclear iraniano, Mohsen
Fakhrizadeh-Mahabadi, que Teerã afirma ter sido cometido por Israel.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112916528940-jordaniae-emirados-arabes-condenam-assassinato-de-cientista-nucelar-iraniano/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-29 12:56:34
Título: Morte de cientista iraniano foi 'ponto alto' de plano israelense de
longo prazo, diz mídia de Israel

Descrição: A morte de Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, que teria trabalhado em
projetos nucleares, fazia parte de estratégia que já dura desde primeirosministros israelenses anteriores, segundo The Times of Israel.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020112916526961-morte-decientista-iraniano-foi-ponto-alto-de-plano-israelense-de-longo-prazo-diz-midiade-israel/
Fonte: Xinhua
Título: Produção siderúrgica da China aumenta de janeiro a outubro
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/30/c_139552477.htm
Fonte: Xinhua
Título: Indústria de alimentos da China registra crescimento constante em
produção e vendas
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/30/c_139552531.htm
Fonte: Xinhua
Título: Derretimento grave acontece na superfície da camada de gelo da Antártida
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/29/c_139551180.htm

