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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 18:04:28
Título: Desmatamento na Amazônia em 2020 já é o maior dos últimos 12 anos
Descrição: Área devastada neste ano é 70% maior do que a média registrada entre 
2009 a 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/desmatamento-na-amazonia-e-o-
maior-dos-ultimos-12-anos

Fonte: Xinhua
Título: Desmatamento anual da Amazônia supera 11 mil quilômetros quadrados, o 
maior desde 2008
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/01/c_139555561.htm

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-30 23:01:10
Título: Desmatamento na Amazônia brasileira atinge a maior alta de 12 anos sob 
Bolsonaro
Descrição: Em 2020, a destruição da maior floresta tropical do mundo aumentou 
9,5% em relação ao ano anterior para cerca de 4.280 milhas quadradas. Isso é um 
pouco menor que Connecticut.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/30/world/americas/brazil-amazon-rainforest-
deforestation.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2020-11-30 23:43:59
Título: Desmatamento na Amazônia atinge o máximo de 12 anos sob Bolsonaro
Descrição: Uma área sete vezes maior que a Grande Londres foi perdida no que um 
ativista chamou de destruição 'humilhante e vergonhosa'. Uma vasta extensão da 
floresta amazônica sete vezes maior que a Grande Londres foi destruída no ano 
passado quando o desmatamento atingiu um pico de 12 anos sob O presidente de 
extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro. Figuras divulgadas pelo Instituto 
Espacial Brasileiro, Inpe, na segunda-feira mostraram que pelo menos 11.088 km2 
de floresta tropical foram arrasados entre agosto de 2019 e julho deste ano - o 
maior número desde 2008. Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/01/amazon-deforestation-
surges-to-12-year-high-under-bolsonaro

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-30 21:20:00
Título: Bolsonaro promove desinformação e 'quer botar fogo' na Amazônia, afirmam
especialistas
Descrição: Em meio aos persistentes relatos de degradação na floresta amazônica,
especialistas denunciam a negligência do governo brasileiro na área e também uma
campanha de desinformação que estaria sendo promovida pelo próprio chefe de 
Estado.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020113016535979-bolsonaro-promove-
desinformacao-e-quer-botar-fogo-na-amazonia-afirmam-especialistas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 07:32:33
Título: Direita tradicional avança, esquerda ensaia unidade: o saldo das 
eleições 2020
Descrição: MDB, DEM e PSDB foram os que mais elegeram prefeitos nas capitais, 11
dos 13 apoiados por Bolsonaro fracassaram
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/direita-tradicional-avanca-
esquerda-ensaia-unidade-o-saldo-das-eleicoes-2020

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 12:53:49
Título: Boulos, Marília Arraes e Manuela saem da eleição maiores do que entraram
Descrição: Derrotados no 2º turno, os três despontam como principais nomes da 
oposição em São Paulo, Recife e Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/boulos-marilia-arraes-e-manuela-
saem-da-eleicao-maiores-do-que-entraram

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 20:02:05
Título: Jaques Wagner diz que ‘apressado come cru’ sobre avalições de suposta 
derrota do PT
Descrição: O senador Jaques Wagner (PT-BA) ficou pistola com as avaliações 
iniciais apontando o PT como grande derrotado das eleições 2020. Segundo o 
parlamentar baiano apressado come cru 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jaques-wagner-diz-que-apressado-
come-cru-sobre-avalicoes-de-suposta-derrota-do-pt/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 13:52:02
Título: PSDB é o partido que teve a maior queda no número de prefeituras
Descrição: Legenda de João Doria e Bruno Covas perdeu mais de 200 prefeituras. 
MDB vem em segundo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psdb-e-o-partido-que-teve-a-maior-
queda-no-numero-de-prefeituras/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-12-01 03:00:00
Título: Eleições 2020: o cansaço da polarização e o crescimento da fragmentação.
Algumas análises
Descrição: A eleição de mais candidatos de centro, tanto à direita quanto à 
esquerda, no pleito deste ano, demonstra o \cansaço do eleitor com a 
http://www.ihu.unisinos.br/605149-eleicoes-2020-o-cansaco-da-polarizacao-e-o-
crescimento-da-fragmentacao-algumas-analises

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 09:45:19
Título: Sérgio Moro vai se mudar para Washington, nos Estados Unidos
Descrição: Contrato com a consultoria Alvarez , Marsal, que atua na recuperação 
judicial do grupo Odebrecht, prevê mudança de ex-ministro de Jair Bolsonaro para
os Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-moro-vai-se-mudar-para-
washington-nos-estados-unidos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 15:29:03
Título: Brasil não tem sequer 200 milhões de seringas para vacinar contra a 
Covid-19
Descrição: Esta semana STF julga liminar de 5 partidos para obrigar Bolsonaro  a
criar um plano detalhado para a vacinação dos brasileiros contra Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/brasil-nao-tem-sequer-
200-milhoes-de-seringas-para-vacinar-contra-a-covid-19/

Fonte: Xinhua
Título: China condena assassinato de cientista iraniano
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/01/c_139555248.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 22:13:59
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Título: Artigo | O estatuto jurídico constitucional dos povos indígenas em pauta
no Supremo
Descrição: O futuro dos povos deve ser nas suas terras originárias, mas nunca em
acampamentos improvisados em áreas empobrecidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/artigo-o-estatuto-juridico-
constitucional-dos-povos-indigenas-em-pauta-no-supremo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 21:07:47
Título: Fotógrafa mineira lança o livro \15:30\, sobre crime da Samarco em 
Mariana (MG)
Descrição: Obra de Isis Medeiros documenta tragédia desde o dia seguinte ao 
rompimento da barragem de Fundão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/fotografa-mineira-lanca-o-livro-
15-30-sobre-crime-da-samarco-em-mariana-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 18:52:11
Título: Artigo | Uma nova Constituição será inevitável 
Descrição: Carga tributária esmaga o consumidor e as rendas salariais, enquanto 
isenta banqueiros, rentistas, a agiotagem em geral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/artigo-uma-nova-constituicao-
sera-inevitavel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 18:29:40
Título: Pandemia no Rio Grande do Sul está mais grave que no inverno, afirma 
infectologista
Descrição: Para Alexandre Zavascki, governo precisa reverter a sensação de 
normalidade passada à população com as flexibilizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/pandemia-no-rio-grande-do-sul-
esta-mais-grave-que-no-inverno-afirma-infectologista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 18:14:18
Título: Policiais do massacre em Paraisópolis usam Pacote Anticrime para travar 
investigação
Descrição: Um ano após a tragédia, caso ainda não chegou ao Ministério Público e
os 31 PMs suspeitos pelos crimes seguem afastados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/policiais-do-massacre-em-
paraisopolis-usam-pacote-anticrime-para-travar-investigacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 18:05:48
Título: Mais de 170 candidaturas eleitas se comprometeram com a promoção da 
agroecologia
Descrição: Dos 47 prefeitos eleitos que assinaram carta-compromisso elaborada 
pela ANA, 28 governarão cidades da região Nordeste
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/mais-de-170-candidaturas-
eleitas-se-comprometeram-com-a-promocao-da-agroecologia
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 16:37:08
Título: Comissão da Câmara de Deputados vai a Porto Alegre investigar morte de 
João Alberto
Descrição: Nesta terça-feira, durante todo o dia, a comissão realizará encontros
e audiências em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/comissao-da-camara-de-deputados-
vai-a-porto-alegre-investigar-morte-de-joao-alberto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 16:07:10
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Título: Assassinatos e atentados por fins políticos aumentaram quase 200% nas 
eleições 2020
Descrição: O ano de 2020 já tem mais ocorrências do que a soma dos casos 
registrados em 2018 e 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/assassinatos-e-atentados-por-
fins-politicos-aumentaram-quase-200-nas-eleicoes-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 15:38:06
Título: Mostra \Cinema Negro - por uma educação antirracista\ acontece nesta 
segunda
Descrição: Cinco filmes e vídeos serão apresentados a partir das 19h30 pelo 
Facebook
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/mostra-cinema-negro-por-uma-
educacao-antirracista-acontece-nesta-segunda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 14:45:55
Título: Autorização de venda da Liquigás alerta para riscos de privatização da 
Petrobras
Descrição: A venda de estatais pode alterar o preço do produto pago pelo 
consumidor final
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/autorizacao-de-venda-da-
liquigas-alerta-para-riscos-de-privatizacao-da-petrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 13:42:08
Título: Crise na Índia: após maior greve da história, camponeses mantêm 
protestos contra Modi
Descrição: Reformas neoliberais no campo inflamaram agricultores em todo o país,
entenda o que está em jogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/crise-na-india-apos-maior-greve-
da-historia-camponeses-mantem-protestos-contra-modi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 08:31:24
Título: Documentário \Bhopal 84\ relembra o maior crime industrial da história 
Descrição: Produzido pelo Brasil de Fato, filme sobre o desastre que já fez 600 
mil vítimas na Índia estreia nesta quinta (3)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/documentario-bhopal-84-do-bdf-
relembra-o-maior-crime-industrial-da-historia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-30 07:34:00
Título: Edmilson Rodrigues (PSOL) diz que Belém terá renda mínima  a partir de 
janeiro
Descrição: Com 51,75% dos votos válidos, Edmilson disse que não ficará contente 
enquanto houver criança na rua passando fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/edmilson-rodrigues-psol-diz-que-
belem-tera-renda-minima-a-partir-de-janeiro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-12-01 00:06:12
Título: Presidentes Bolsonaro e Alberto Fernández realizam primeira reunião 
bilateral
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro participou da primeira reunião com o 
presidente argentino, Alberto Fernández. Esta foi a primeira agenda bilateral 
entre os dois chefes de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/presidentes-bolsonaro-e-alberto-
fernandez-realizam-primeira-reuniao-bilateral/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 23:33:08
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Título: Requião defende voto impresso com urna eletrônica, mas pede para não ser
confundido com Bolsonaro
Descrição: O que o presidente Jair Bolsonaro tem em comum com o ex-senador 
Roberto Requião (MDB-PR)? A princípio nada, embora ambos defendam auditoria nas 
urnas eletrônicas. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/requiao-defende-voto-impresso-com-
urna-eletronica-mas-pede-para-nao-ser-confundido-com-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 23:32:42
Título: Ministra Damares entra com ação judicial contra Ciro Gomes
Descrição: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, entrou com uma ação judicial contra o ex-governador Ciro Gomes, do Ceará.
O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ministra-damares-entra-com-acao-
judicial-contra-ciro-gomes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 20:28:22
Título: Flávio Dino ‘torce o nariz’ para as críticas de Ciro Gomes em nome da 
“Frente Ampla” em 2022
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), resolveu torcer o 
nariz para as críticas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que o chamou de 
&#8216,sem noção&#8217, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/flavio-dino-torce-o-nariz-para-as-
criticas-de-ciro-gomes-em-nome-da-frente-ampla-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 19:56:55
Título: Damares tenta justificar o injustificável para acomodar invasores de 
terras indígenas
Descrição: A ministra da família Bolsonaro, Damares Alves, tentou justificar sua
articulação para acomodar invasores de terras indígenas. A Associação Indígena 
Tato’a denunciou uma articulação do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/damares-tenta-justificar-o-
injustificavel-para-acomodar-invasores-de-terras-indigenas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 19:33:32
Título: Supremo reestabelece normas de proteção de manguezais e restingas
Descrição: O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou por 
unanimidade as liminares concedidas pela ministra Rosa Weber para suspender os 
efeitos da Resolução 500/2020 do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/supremo-reestabelece-normas-de-
protecao-de-manguezais-e-restingas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 18:44:03
Título: Indígenas denunciam articulação de Damares para diminuir terras 
demarcadas
Descrição: Associação Indígena Tato’a está denunciando uma articulação do 
ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares 
Alves, para que os índios aceitem que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/indigenas-denunciam-articulacao-de-
damares-para-diminuir-terras-demarcadas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 18:20:44
Título: Sem Trump, Bolsonaro se curva ao argentino Fernández
Descrição: Isolado politicamente no plano internacional, o presidente Jair 
Bolsonaro finalmente se curvou ao colega argentino Alberto Fernández após um ano
de sua posse. Nesta segunda-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sem-trump-bolsonaro-se-curva-ao-
argentino-fernandez/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 16:39:35
Título: Eleições balanço: PT enfrentou a máquina de mentiras e o dinheiro dos 
conservadores, diz Gleisi
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) inicia nesta segunda-feira (30) o 
balanço do seu desempenho eleitoral nas eleições municipais de 2020. A deputada 
federal Gleisi Hoffmann, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-balanco-pt-enfrentou-a-
maquina-de-mentiras-e-o-dinheiro-dos-conservadores-diz-gleisi/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 15:19:53
Título: Jornalista bolsonarista chama Moro de “Darth Vader” por assessorar 
Odebrecht
Descrição: O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, no Twitter, chamou o ex-
ministro Sérgio Moro de Darth Vader por se aliar à empreiteira Odebrecht. 
Segundo o porta-voz informal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jornalista-bolsonarista-chama-moro-
de-darth-vader-por-assessorar-odebrecht/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 14:41:14
Título: Vivi Reis do PSOL assumirá mandato de deputada federal pelo Pará
Descrição: A eleição de Edmilson Rodrigues (PSOL) à Prefeitura de Belém abrirá 
uma vaga na Câmara dos Deputados e quem assume e Vivi Reis. Com isso, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/vivi-reis-do-psol-assumira-mandato-
de-deputada-federal-pelo-para/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 14:07:12
Título: Maguito Vilela recupera a consciência e recebe a notícia de que é o novo
prefeito de Goiânia
Descrição: Internado em UTI há um mês convalescendo de Covid-19, o ex-governador
Maguito Vilela (MDB) recuperou a consciência e foi informado que se elegeu 
prefeito de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maguito-vilela-recupera-a-
consciencia-e-recebe-a-noticia-de-que-e-o-novo-prefeito-de-goiania/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 14:02:58
Título: R$ 7,9 bilhões do Saque Emergencial FGTS foram esquecidos na CAIXA
Descrição: Quem optar pela retirada dos recursos deve solicitar o saque pelo 
aplicativo FGTS até 31/12 A CAIXA informa que nesta segunda-feira (30/11) cerca 
de R$ 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/nao-procurado-r-79-bilhoes-do-
saque-emergencial-fgts-voltam-para-a-caixa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 13:04:49
Título: Bolsonaro diz que derrotado foi Moro que ‘nem conseguiu eleger vereador’
em Curitiba
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro rechaçou a análise segunda qual ele foi o
grande perdedor nas eleições de 2020, apesar do avanço da direita. Derrotado foi
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-diz-que-derrotado-foi-
moro-que-nem-conseguiu-eleger-vereador-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-30 12:47:04
Título: Contratação de Moro por consultoria da Odebrecht repercute mal nas redes
Descrição: Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, Sergio 
Moro, foi contratado como diretor da empresa de consultoria americana Alvarez 
&#38, Marsal, escritório 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/contratacao-de-moro-por-
consultoria-da-odebrecht-repercute-mal-nas-redes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-12-01 09:00:44
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirius Moderna pede à FDA autorização para vacina 35K WSJ.com: 
World News  Quarto estado confirma surtos de coronavírus em fazenda de vison 
enquanto os EUA procuram evitar o desastre da Dinamarca Washington Post: 
Breaking News, World, U  por Kim Bellware/ 14min Os médicos que lideram o 
esforço de vacinas fazem previsões de imunidade coletiva CNN.com  Canal 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-201/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 22:56:26
Título: Reunião de Bolsonaro e Fernández buscou “superar desencontros”, diz 
embaixada argentina
Descrição: Segundo governo argentino, Fernández defendeu “encarar o futuro com 
as ferramentas que funcionam bem entre nós” para “potencializar” o Mercosul
Url :https://jornalggn.com.br/america-latina/reuniao-de-bolsonaro-e-fernandez-
buscou-superar-desencontros-diz-embaixada-argentina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 22:33:48
Título: Eleições 2020: de 25 capitais, somente 1 elegeu mulher e 8 elegeram 
negros
Descrição: As mulheres comandarão somente 11,8% das Prefeituras das cidades 
brasileiras em 2021. Elas são 52% do eleitorado do Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/eleicoes-2020-de-25-capitais-
somente-1-elegeu-mulher-e-8-elegeram-negros/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 21:58:57
Título: Centrão assumirá o comando de 45% das cidades brasileiras
Descrição: Partidos do Centrão estarão à frente de 45% de todas as cidades 
brasileiras, que concentram 35% da população
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/centrao-assumira-o-comando-de-45-
das-cidades-brasileiras/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 20:06:17
Título: TJ-RJ promove desembargadora que ofendeu Marielle Franco
Descrição: Mesmo tendo uma condenação recente em ação de danos morais e com o 
CNJ ter recém aberto um processo administrativo contra ela, a desembargadora 
pôde concorrer como candidata única
Url :https://jornalggn.com.br/justica/tj-rj-promove-desembargadora-que-ofendeu-
marielle-franco/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 16:55:04
Título: As mortes no trabalho e o desmonte da fiscalização. Entrevista com 
Sérgio Nobre, da CUT
Descrição: Luis Nassif entrevista Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, na 
TV GGN. Assista no canal
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/as-mortes-no-trabalho-e-o-desmonte-da-
fiscalizacao-entrevista-com-sergio-nobre-da-cut/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 09:35:06
Título: Madrugada de terror: Moradores de Criciúma filmam ação de assaltantes de
banco na cidade
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Descrição: Funcionários da prefeitura foram usados como reféns para bloquear 
ruas. Após a ação, criminosos fugiram em comboio e abandonaram dinheiro nas ruas
da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/madrugada-de-terror-moradores-de-
criciuma-filmam-acao-de-assaltantes-de-banco-na-cidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 09:13:58
Título: Lewis Hamilton testa positivo para Covid-19 e está fora do GP de Bahrein
Descrição: Mercedes divulgou informação em comunicado na manhã desta terça-feira
(1º). Heptacampeão mundial, Hamilton apresenta sintomas leves e está isolado
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/lewis-hamilton-testa-positivo-para-
covid-19-e-esta-fora-do-gp-de-bahrein/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 02:22:27
Título: Kalil afirma que se Bolsonaro não comprar da vacina contra covid “é caso
de impeachment”
Descrição: Prefeito reeleito de Belo Horizonte disse que tanto o presidente 
quanto o governador de São Paulo, João Doria, estão politizando o tema pensando 
em seus interesses para 2022. Veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kalil-afirma-que-se-bolsonaro-nao-
comprar-da-vacina-contra-covid-e-caso-de-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 01:20:09
Título: “O PT destruiu minha vida”: Apresentadores da Jovem Pan zombam de Dilma 
por não entenderem ironia
Descrição: Participantes do Morning Show caíram na risada ao comentarem uma 
resposta da ex-presidenta a uma internauta e não se deram conta que não foi 
Dilma que não entendeu a piada mas, sim, eles, confira
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/o-pt-destruiu-minha-vida-
apresentadores-da-jovem-pan-zombam-de-dilma-por-nao-entenderem-ironia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 01:10:13
Título: OMS faz apelo para que Brasil “leve a sério” a segunda onda do 
coronavírus
Descrição: Secretário-geral afirmou que “número de casos dobrou em novembro, e 
mortes também aumentaram”. João Doria e Bruno Covas, que negaram novas medidas 
de restrição durante a campanha, decretaram “fase amarela” nesta segunda
Url :https://revistaforum.com.br/global/oms-faz-apelo-para-que-brasil-leve-a-
serio-a-segunda-onda-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 00:28:40
Título: Deputado do PT da Bahia defende reforma tributária para “desonerar mais 
pobres e taxar grandes fortunas”
Descrição: Líder da oposição na Comissão Especial da Câmara, Afonso Florence 
defende que o texto a ser apresentado nesta semana deve “incluir novos 
dispositivos, e não se limitar apenas a simplificar o sistema”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-do-pt-da-bahia-defende-
reforma-tributaria-para-desonerar-mais-pobres-e-taxar-grandes-fortunas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 00:23:34
Título: Brasil ultrapassa 173 mil mortes por Covid, com mais 287 óbitos
Descrição: João Doria (PSDB) ampliou restrições de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais em SP um dia após eleições devido a aumento de 
internações e óbitos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-ultrapassa-173-mil-mortes-por-
covid-com-mais-287-obitos/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-12-01 00:15:42
Título: Mário Frias celebra Lei Aldir Blanc e internautas parabenizam Benedita 
da Silva, autora do projeto
Descrição: Secretário da Cultura e ministro do Turismo de Bolsonaro comemoraram 
a distribuição dos recursos do auxílio emergencial para o setor cultural e 
usuários das redes sociais relembraram que foi deputada do PT quem encabeçou a 
proposta, confira
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/mario-frias-celebra-lei-aldir-blanc-e-
internautas-parabenizam-benedita-da-silva-autora-do-projeto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 23:06:30
Título: Premiê etíope que venceu Lula no Prêmio Nobel da Paz vira pivô de 
conflito armado na África
Descrição: Abiy Ahmed recebeu a distinção em 2019 pelo acordo de paz entre o seu
país e a Eritreia, mas agora é responsável por uma escalada de violência nessa 
mesma fronteira
Url :https://revistaforum.com.br/global/premie-etiope-que-venceu-lula-no-premio-
nobel-da-paz-vira-pivo-de-conflito-armado-na-africa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 22:46:17
Título: Entenda por que Ciro Gomes atacou gratuitamente Flávio Dino
Descrição: Ciro não cometeu mais uma gafe hoje. Ciro deu um recado claro para 
Flávio Dino.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/entenda-por-que-ciro-gomes-atacou-
gratuitamente-flavio-dino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 22:14:28
Título: Apesar de recorde de desmatamento, Mourão vê “tendência de redução”
Descrição: No entanto, vice-presidente não apresentou dados que comprovassem 
afirmação, ele disse que quatro estados concentram as maiores áreas devastadas 
na Amazônia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apesar-de-recorde-de-desmatamento-
mourao-ve-tendencia-de-reducao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 21:55:48
Título: “Discordamos pontualmente”, diz Ciro após crítica a Flávio Dino
Descrição: Pedetista disse que tem \estima e respeito\ pelo governador 
maranhense após sugerir, em entrevista, que ele \perdeu a noção da realidade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/discordamos-pontualmente-diz-ciro-
apos-critica-a-flavio-dino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 21:05:57
Título: Jaques Wagner (PT) diz que seu nome está posto para a disputa estadual 
ou nacional
Descrição: Senador da Bahia ainda disse que \o PT seguramente não foi enterrado,
para a tristeza de alguns e para a alegria de outros\, mas defendeu uma \mudança
de conteúdo\ no partido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jaques-wagner-pt-diz-que-seu-nome-
esta-posto-para-a-disputa-estadual-ou-nacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 21:01:57
Título: Principal alvo da baixaria, nenhuma mulher é eleita prefeita das 
capitais
Descrição: Mulheres debatem o alcance das fake news sobre as candidaturas 
femininas. Com Laura Capriglione, Ivana Bentes e Laryssa Sampaio
Url :https://revistaforum.com.br/videos/principal-alvo-da-baixaria-nenhuma-
mulher-e-eleita-prefeita-das-capitais/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 20:01:27
Título: Cloroquina pode causar distúrbios psiquiátricos e perturbações 
psicóticas, diz agência europeia
Descrição: \Avisa\ da União Europeia divulgou resultado de uma revisão sobre o 
medicamento e alertou que seu uso por pacientes com Covid pode causar até 
mesmo \comportamento suicida\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cloroquina-pode-causar-disturbios-
psiquiatricos-e-perturbacoes-psicoticas-diz-agencia-europeia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 19:34:51
Título: Fachada da casa de Boulos amanhece repleta de recados: “Plantamos 
esperança. Agora é preparar a colheita!”
Descrição: “Ganhamos aqui no Campo Limpo e em vários bairros da periferia”, 
lembrou o candidato
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/fachada-da-casa-de-boulos-
amanhece-repleta-de-recados-plantamos-esperanca-agora-e-preparar-a-colheita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 19:23:23
Título: Esqueleto tem que enterrar, afirma FHC sobre Aécio e Serra em entrevista
ao UOL
Descrição: Ex-presidente fazia avaliação sobre as eleições e o desempenho de seu
partido, o PSDB
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/esqueleto-tem-que-enterrar-afirma-fhc-
sobre-aecio-e-serra-em-entrevista-ao-uol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 17:06:59
Título: Prefeita eleita em Bauru denuncia ataques racistas: “Cara de favelada”
Descrição: \Essa gente de cor não vai saber administrar a cidade\, diz o autor 
das mensagens, que pede voto no adversário de Suéllen Rosim
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeita-eleita-em-bauru-denuncia-
ataques-racistas-cara-de-favelada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 15:13:33
Título: Brasileiro não pode ser premiado, por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: Para ser realmente uma grande nação, falta-nos, entretanto, o 
sentimento subjetivo da grandeza. E é esse ingrediente subjetivo que 
potencializa e energiza os fatores objetivos.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/brasileiro-nao-pode-ser-premiado-por-
paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 15:06:15
Título: Após Doria decretar volta da fase amarela, Covas se constrange e diz que
“vai seguir a ciência”
Descrição: Prefeito desconversou ao ser questionado sobre a decisão, anunciada 
um dia após o resultado das eleições. \A vigilância sanitária depois vai se 
pronunciar\, disse
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-doria-decretar-volta-da-fase-
amarela-covas-se-constrange-e-diz-que-vai-seguir-a-ciencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 14:55:25
Título: Cuba alega interferência dos EUA em movimento político e países latino-
americanos organizam agência espacial, por Ana Prestes
Descrição: “Movimiento San Isidro” seria patrocinado por Washington com o 
intuito de desestabilizar politicamente a ilha. Já oito nações da América Latina
e Caribe se mobilizam para lançar uma agência espacial local, o que diminuiria a
dependência dos EUA e da Europa na área.
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Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/cuba-alega-interferencia-
dos-eua-em-movimento-politico-e-paises-latino-americanos-organizam-agencia-
espacial-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 14:37:14
Título: Ex-porta-voz de Bolsonaro, Rêgo Barros diz que “o mentiroso uma hora 
cairá em contradição”
Descrição: \É só esperar. Seu nariz de Pinóquio não poderá ser eternamente 
camuflado\, escreveu o general, depois de incomodar militares ao chamar 
Bolsonaro de \imperador imortal\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-porta-voz-de-bolsonaro-
rego-barros-diz-que-o-mentiroso-uma-hora-caira-em-contradicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 14:33:01
Título: Globo afasta jornalistas que cobriram discurso de vitória de Bruno Covas
em SP
Descrição: Evento ocorreu em espaço pequeno e teve aglomeração. Profissionais 
vão ficar isolados por duas semanas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/globo-afasta-jornalistas-que-cobriram-
discurso-de-vitoria-de-bruno-covas-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 12:48:40
Título: Globo criou clima de guerra que elegeu um doido, diz Marcelo Oliveira 
(PT)
Descrição: Prefeito eleito de Mauá destaca a importância do trabalho de base 
para aproximar a população do campo progressista. \Eu fico muito na porta das 
fábricas\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/globo-criou-clima-de-guerra-que-
elegeu-um-doido-diz-marcelo-oliveira-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 12:42:22
Título: Flavio Dino: Bolsonaro e a direita “selvagem, bruta, violenta, 
anedótica” saíram derrotados das eleições
Descrição: Governador do Maranhão disse ainda que Bolsonaro vai “entrar em 
decadência” daqui até 2022, com “um governo desacertado, desorganizado, 
desorientado”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-bolsonaro-e-a-direita-
selvagem-bruta-violenta-anedotica-sairam-derrotados-das-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 12:18:37
Título: Zema diz que única alternativa para pagar 13º do funcionalismo é 
privatizar a Cemig
Descrição: É a terceira vez que o governo de Minas atrasa 13º dos servidores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zema-diz-que-unica-alternativa-para-
pagar-13o-do-funcionalismo-e-privatizar-a-cemig/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 11:33:55
Título: Allan dos Santos resgata vídeo onde Barroso elogia João de Deus para 
defender Bolsonaro do “terraplanismo”
Descrição: Barroso foi diagnosticado, em 2012, com um câncer de esôfago e que 
teria apenas mais um ano de vida. Ele afirma que se curou da doença após ter se 
tratado com João de Deus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-resgata-video-onde-
barroso-elogia-joao-de-deus-para-defender-bolsonaro-do-terraplanismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-30 11:06:42
Título: Bolsonaro e Mourão mal se falam, diz jornalista do Globo

https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-resgata-video-onde-barroso-elogia-joao-de-deus-para-defender-bolsonaro-do-terraplanismo/
https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-resgata-video-onde-barroso-elogia-joao-de-deus-para-defender-bolsonaro-do-terraplanismo/
https://revistaforum.com.br/politica/zema-diz-que-unica-alternativa-para-pagar-13o-do-funcionalismo-e-privatizar-a-cemig/
https://revistaforum.com.br/politica/zema-diz-que-unica-alternativa-para-pagar-13o-do-funcionalismo-e-privatizar-a-cemig/
https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-bolsonaro-e-a-direita-selvagem-bruta-violenta-anedotica-sairam-derrotados-das-eleicoes/
https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-bolsonaro-e-a-direita-selvagem-bruta-violenta-anedotica-sairam-derrotados-das-eleicoes/
https://revistaforum.com.br/politica/globo-criou-clima-de-guerra-que-elegeu-um-doido-diz-marcelo-oliveira-pt/
https://revistaforum.com.br/politica/globo-criou-clima-de-guerra-que-elegeu-um-doido-diz-marcelo-oliveira-pt/
https://revistaforum.com.br/politica/globo-afasta-jornalistas-que-cobriram-discurso-de-vitoria-de-bruno-covas-em-sp/
https://revistaforum.com.br/politica/globo-afasta-jornalistas-que-cobriram-discurso-de-vitoria-de-bruno-covas-em-sp/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-porta-voz-de-bolsonaro-rego-barros-diz-que-o-mentiroso-uma-hora-caira-em-contradicao/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-porta-voz-de-bolsonaro-rego-barros-diz-que-o-mentiroso-uma-hora-caira-em-contradicao/
https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/cuba-alega-interferencia-dos-eua-em-movimento-politico-e-paises-latino-americanos-organizam-agencia-espacial-por-ana-prestes/
https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/cuba-alega-interferencia-dos-eua-em-movimento-politico-e-paises-latino-americanos-organizam-agencia-espacial-por-ana-prestes/
https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/cuba-alega-interferencia-dos-eua-em-movimento-politico-e-paises-latino-americanos-organizam-agencia-espacial-por-ana-prestes/


Descrição: Vice-presidente teria irritado Bolsonaro com suas declarações sobre a
Coronavac e o resultado da eleição presidencial nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-mourao-mal-se-falam-diz-
jornalista-do-globo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-12-01 05:05:13
Título: Juiz compara atos da Gaviões da Fiel ao fascismo para negar indenização 
a antifascista colocado em dossiê
Descrição: Para o magistrado, o dossiê, investigado pela Justiça e o MPSP, é uma
mera 'coleção de documentos sobre uma pessoa'.The post Juiz compara atos da 
Gaviões da Fiel ao fascismo para negar indenização a antifascista colocado em 
dossiê appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/12/01/juiz-compara-gavioes-da-fiel-ao-
fascismo-para-negar-indenizacao-a-antifascista-colocado-em-dossie/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-30 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-amor-
social-entrevista-especial-com-flavio-comim

Fonte: OGlobo
Data: 2020-12-01 06:00:48
Título: Paes quer secretários negros não só em pastas como Cultura e Igualdade 
Racial
Descrição: O quebra-cabeça de montagem do secretariado de Eduardo Paes passa 
pela escolha de pessoas negras para ocupar pastas de diferentes temas e não só 
as de Igualdade Racial ou de Cultura, que já foram ocupadas por negros.Paes tem 
dito a interlocutores que considera esse cuidado fundamental para montar um 
secretariado de fato diverso.Leia: O preferido para a comunicação de Eduardo 
Paes
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/paes-quer-secretarios-negros-nao-
so-em-pastas-como-cultura-igualdade-racial-24774551
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-12-01 08:35:45
Título: A 'bomba-relógio' do transporte público que prefeitos eleitos terão em 
2021
Descrição: Revisão de contratos a partir de janeiro precisará acomodar prejuízo 
bilionário devido à pandemia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55081123
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-30 19:08:29
Título: Um dia após eleição, São Paulo endurece quarentena
Descrição: Com aumento de casos de covid-19, João Doria anuncia que 100% do 
Estado volta para a fase amarela de flexibilização, o que restringe horários de 
comércios e restaurantes. Decisão não afeta volta às aulas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-30/um-dia-depois-da-eleicao-sao-
paulo-endurece-quarentena.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-12-01 00:27:00
Título: Proposta prevê isenção fiscal para consumidor de energia renovável
Descrição: Objetivo é incentivar formas de energia que não agridem o meio 
ambiente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711649-proposta-preve-isencao-fiscal-
para-consumidor-de-energia-renovavel/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 23:46:00
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Título: Projeto prevê tratamento gratuito para animal resgatado ou adotado
Descrição: Conforme o texto, os gastos com médico-veterinário deverão ser 
reembolsados pela União
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711468-projeto-preve-tratamento-
gratuito-para-animal-resgatado-ou-adotado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 23:44:00
Título: Deputados querem recursos para ampliar acesso de estudantes à internet
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711682-deputados-querem-recursos-para-
ampliar-acesso-de-estudantes-a-internet/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 22:49:00
Título: Proposta garante remuneração às trabalhadoras gestantes durante pandemia
Descrição: Valores seriam custeados pelo orçamento da seguridade social
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/710758-proposta-garante-remuneracao-as-
trabalhadoras-gestantes-durante-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 22:21:00
Título: Especialistas apontam caminhos para combater violência institucional 
contra mulheres
Descrição: Entre as ideias apresentadas, estão tornar crime o ato ou a omissão 
de agentes públicos que prejudique o atendimento à vítima, e capacitar 
operadores da Justiça
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711639-especialistas-apontam-caminhos-
para-combater-violencia-institucional-contra-mulheres/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 21:14:00
Título: Proposta permite que segurado especial tenha segunda fonte de renda 
permanente
Descrição: Entre os segurados especiais da Previdência, estão os pequenos 
produtores rurais, pescadores artesanais, seringueiros e extrativistas vegetais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711023-proposta-permite-que-segurado-
especial-tenha-segunda-fonte-de-renda-permanente/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 20:42:00
Título: Veja a lista dos suplentes que assumirão os mandatos em razão da eleição
municipal
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711572-veja-a-lista-dos-suplentes-que-
assumirao-os-mandatos-em-razao-da-eleicao-municipal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-30 19:59:00
Título: Maia diz que há votos para aprovar reforma tributária neste ano, mesmo 
sem apoio do governo
Descrição: “O Brasil não cresce cortando despesa, a economia vai crescer se o 
ambiente de negócios melhorar”, disse Maia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/711578-maia-diz-que-ha-votos-para-
aprovar-reforma-tributaria-neste-ano-mesmo-sem-apoio-do-governo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-01 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 1º de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (1º), na qual São Paulo oficializa novas restrições em função da 
COVID-19, OAB pede esclarecimentos sobre trabalho de Moro e ONU alerta para 
quadro humanitário 'sombrio' em 2021.
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Título: Sanções: Caracas diz que EUA têm 'obsessão incessante por desestabilizar
sociedade venezuelana'
Descrição: O governo da Venezuela respondeu nesta segunda-feira (30) às sanções 
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ajudar Caracas a bloquear o acesso à Internet. 
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Título: Reeleito em BH, Kalil diz que pode se candidatar a presidente: 'Modéstia
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Descrição: Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), reeleito no dia 15
de novembro ao cargo, disse que, se seu partido quisesse, ele poderia ser 
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luz de brasileiro
Descrição: Em maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que 
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Título: Presidente de Cuba fala em 'farsa' e condena a interferência dos EUA
Descrição: Desde meados de novembro, um movimento de artistas chamado San Isidro
vinha promovendo uma série de manifestações para exigir que o governo cubano 
libertasse Denis Solís, condenado a oito meses de prisão pelo crime de desacato.
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Título: Cenário para 2022 no Brasil pode levar Bolsonaro a mudar para tentar ser
reeleito, diz especialista
Descrição: Eleição municipal mostrou uma fotografia do que pode acontecer em 
dois anos. Para cientista político, Bolsonaro errou nas apostas e precisa criar 
uma marca rumo à reeleição.
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