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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 11:53:19
Título: Flávio Bolsonaro passa feriado com passagem paga pelo Senado
Descrição: Parlamentar viaja à Fernando de Noronha para o feriado prolongado de 
Finados, gabinete diz que pedido de reembolso foi ‘equívoco’
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/flavio-bolsonaro-passa-feriado-com-
passagem-paga-pelo-senado/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 14:50:04
Título: Leis tributárias foram compradas, diz Herman Benjamin
Descrição: Em seminário organizado pelo IAB, ministro do STJ diz que existem 
provas de que as leis foram elaboradas por meio de corrupção
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/leis-tributarias-foram-compradas-diz-
herman-benjamin/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 19:02:17
Título: Brasil começa novembro passando a marca de 160 mil mortes pelo 
coronavírus 
Descrição: Dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) mostram 
que 5.545.705 pessoas já foram infectadas por covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/brasil-comeca-novembro-passando-
a-marca-de-160-mil-mortes-pelo-coronavirus

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 21:25:56
Título: Zé Dirceu diz que está otimista com as eleições e pede unidade da 
esquerda no 2º turno
Descrição: Ex-ministro escreveu carta dirigida à militância do PT, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/ze-dirceu-diz-que-esta-
otimista-com-as-eleicoes-e-pede-unidade-da-esquerda-no-2o-turno/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 17:28:37
Título: Austeridade e falta de políticas acentuam desemprego para jovens, afirma
economista
Descrição: Percentual de pessoas entre 18 a 24 anos desempregadas é 16,4 pontos 
maior em relação ao da população geral no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/austeridade-e-falta-de-
politicas-acentuam-desemprego-para-jovens-afirma-economista

Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-02 06:00:47
Título: Presidente de poderoso conselho do governo conduziu reunião bêbado
Descrição: O presidente de um dos mais importantes conselhos do governo federal 
conduziu a reunião da terça-feira 27 de outubro completamente bêbado.Embora a 
reunião fosse em vídeo, o chefe do conselho ligou a câmera e pouco se importou 
(ou não percebeu) com seu estado.Leia: Com salário de R$ 42 mil, subprocurador 
reclama a Aras de remuneração na PGR: 'É aflitivo' Na reunião, temas 
importantíssimos — da Lava Jato, inclusive.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-de-poderoso-conselho-do-
governo-conduziu-reuniao-bebado-24721924
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 14:28:57
Título: Versos de afirmação da negritude: \Negra como a noite\
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Descrição: Em comemoração ao Dia Nacional da Poesia, confira os versos da 
escritora baiana Letícia Araújo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/versos-de-afirmacao-da-
negritude-negra-como-a-noite
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 13:02:37
Título: PR: governo investe em fertilizante importado depois de ter fechado 
fábrica estatal
Descrição: Governador Ratinho Jr. (PSD) anunciou investimento de R$ 160 milhões 
em uma unidade misturadora de insumos importados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/pr-governo-investe-em-
fertilizante-importado-depois-de-ter-fechado-fabrica-estatal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 12:28:02
Título: 60% dos municípios do país não têm mulheres disputando a prefeitura este
ano
Descrição: Porcentagem significa 3.351 cidades, enquanto isso, em apenas 37 
(0,6%), homens não aparecem entre candidatos ao cargo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/60-dos-municipios-do-pais-nao-
tem-mulheres-disputando-a-prefeitura-este-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 12:05:27
Título: BdF Explica | 5 anos depois, por que a reparação do crime em Mariana é 
insuficiente
Descrição: Como eliminar a contaminação do ar, do solo, das águas, recuperar 
fauna e flora e assistir mais de 700 mil atingidos?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/bdf-explica-5-anos-depois-por-
que-a-reparacao-do-crime-em-mariana-e-insuficiente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 12:01:34
Título: Projetos de assistência técnica são um dos caminhos para uma agricultura
sustentável 
Descrição: Conheça duas experiências de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater) que qualificam a produção familiar no RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/projetos-de-assistencia-tecnica-
sao-um-dos-caminhos-para-uma-agricultura-sustentavel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-01 09:12:23
Título: Duterte e Bolsonaro: os irmãos siameses da extrema direita
Descrição: Para cientista política filipina, há muito em comum na ascensão de 
governos autoritários nas Filipinas e no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/01/duterte-e-bolsonaro-os-irmaos-
siameses-da-extrema-direita
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 02:16:00
Título: Intensificar a denúncia dos crimes de Bolsonaro na reta final da 
campanha
Descrição: Por Milton Alves* A Esquerda deve falar a verdade e de verdade ao 
povo na campanha eleitoral em curso. Dizer com todas as letras e em alto e bom 
som quem é o responsável político pela tragédia do desemprego, da volta da 
inflação, da fome 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/intensificar-a-denuncia-dos-crimes-
de-bolsonaro-na-reta-final-da-campanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 00:23:24
Título: Toffoli diz que Moro humilhava investigados porque queria ser candidato 
a presidente, assista
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Descrição: O ministro do STF, Dias Toffoli, disparou contra o ex-ministro Sérgio
Moro durante uma palestra na Universidade de Coimbra, em Portugal. O ex-
presidente do Supremo disse que a força-tarefa Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro
humilharam investigados com o intuito de destruir a política 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/toffoli-diz-que-moro-humilhava-
investigados-porque-queria-ser-candidato-a-presidente-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 23:30:53
Título: ‘Fora Doria’ reúne gente estranha com tempo esquisito
Descrição: O movimento ,Fora Doria, neste domingo (1º), em São Paulo, reuniu 
gente estranha com um tempo bastante esquisito. A Avenida Paulista aglomerou 
alguns bolsonaristas que tomaram as dores do presidente Jair Bolsonaro, que pode
perder apoio da burguesia paulistana na eleição de 2022. Os endinheirados 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fora-doria-reune-gente-estranha-
com-tempo-esquisito/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 21:53:17
Título: Eleições 2020: Líderes do PT lançam carta em apoio a Luizianne e 
denunciam ataques da direita
Descrição: Treze líderes de peso e projeção política do Partido dos 
Trabalhadores (PT), incluindo a ex-presidenta Dilma Rousseff e os ex-ministros 
Fernando Haddad, Aloizio Mercadante, Tarso Genro, Celso Amorim e Ricardo 
Berzoini, além dos ex-presidentes do partido José Dirceu, José Genoino, 
publicaram na noite de sábado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-2020-lideres-do-pt-lancam-
carta-em-apoio-a-luizianne-e-denunciam-ataques-da-direita/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 21:28:04
Título: Bolsonaristas protestam em SP contra a obrigatoriedade da vacina
Descrição: Quanto mais a gente reza mais assombração aparece. Veja isso, caro 
leitor. Bolsonaristas foram à Avenida Paulista, neste domingo (1º), contra a 
obrigatoriedade da vacina. O movimento anti-Doria apelidou o antiviral como 
Vachina em alusão à China e ao laboratório chinês Sinovac, que produz a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaristas-protestam-em-sp-
contra-a-obrigatoriedade-da-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 20:19:20
Título: Biden vence Trump em 4 estados decisivos a dois dias das eleições nos 
EUA, diz pesquisa
Descrição: Uma pesquisa do instituto Siena College, contratada pelo New York 
Times, garante que o democrata Joseph R. Biden Jr. detém uma clara vantagem 
sobre o presidente Trump em quatro dos mais importantes estados decisivos na 
eleição presidencial desta terça-feira (3). Segundo o levantamento divulgado 
neste 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/biden-vence-trump-em-4-estados-
decisivos-a-dois-dias-das-eleicoes-nos-eua-diz-pesquisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 19:38:24
Título: Bolsonaro pode renunciar à reeleição, se Trump perder nos EUA
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro pode renunciar ao projeto de reeleição, 
em 2022, se o seu amigo Donald Trump levar ferro na eleição presidencial de 3 de
novembro. Mas por que raios Bolsonaro renunciaria, se a eleição disputada na 
semana que vem ocorre nos EUA? O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-pode-renunciar-a-
reeleicao-se-trump-perder-nos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 19:02:25
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Título: Bolsonaro sem máscara aglomera em Santos enquanto polícia usa spray de 
pimenta contra aglomeração no Ceará
Descrição: O Brasil é mesmo o país dos extremos. Muito rico ou muito pobre. 
Quente ou frio. Santo ou diabólico. Veja isso. O presidente Jair Bolsonaro, sem 
máscara, aglomerou neste domingo (1º) em Santos (SP) enquanto a polícia usou 
spray de pimenta contra uma aglomeração de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-sem-mascara-aglomera-em-
santos-enquanto-policia-usa-spray-de-pimenta-contra-aglomeracao-no-ceara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 16:09:59
Título: Olavo de Carvalho, condenado por danos morais, recorre de multa a favor 
de Caetano Veloso
Descrição: Olavo de Carvalho, ex-guru do governo Bolsonaro, recorreu à Justiça 
do Rio de Janeiro contra a indenização de R$ 2,9 milhões por danos morais a 
Caetano Veloso. O escritor tinha até a segunda-feira passada para pagar a multa 
milionária. O jornalista atravessa uma fase de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/olavo-de-carvalho-condenado-por-
danos-morais-recorre-de-multa-a-favor-de-caetano-veloso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 12:33:54
Título: Jovens desempregados hoje votaram em Bolsonaro na eleição de 2018
Descrição: Diz o Ibope que os rapazes de 16 a 24 anos votaram em Bolsonaro na 
proporção de 60% a 40% enquanto as garotas da mesma idade deram a Haddad 59% a 
41%. Em sua maioria, portanto, os jovens deram a vitória para o capitão na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jovens-desempregados-votaram-em-
bolsonaro-na-eleicao-de-2018/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 11:30:35
Título: Lula já fala com sotaque baiano, ex-presidente vai morar no Nordeste
Descrição: Deu ruim para o presidente Jair Bolsonaro, que achou que iria nadar 
de braçada, sozinho, no Nordeste brasileiro. Ficou achando, pois o ex-presidente
Lula confirmou sua disposição mudar-se para a Bahia. De mala e cuia. Lula 
concedeu uma entrevista esta semana para o Diário do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-ja-fala-com-sotaque-baiano-ex-
presidente-vai-morar-no-nordeste/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 10:57:21
Título: Gleisi denuncia que estão quebrando o País
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), abriu 
fogo contra a política neoliberal de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Pelo 
Twitter, a dirigente petista lembrou que na época de Dilma Rousseff, antes do 
golpe de 2015, a proporção entre a dívida pública e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/gleisi-denuncia-que-estao-
quebrando-o-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-01 00:04:41
Título: Bolsonaro, o governo da desesperança e da palhaçada
Descrição: A cada dia que passa aumenta a sensação de que Bolsonaro nada tem a 
oferecer à sociedade, a não ser a desesperança. O aumento do desemprego, do 
preço dos alimentos e a volta da fome são as facetas deste triste momento que o 
Brasil vive. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-o-governo-da-
desesperanca-e-da-palhacada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 10:00:51
Título: Bolívia, Chile, Bacurau, por Paulo Nogueira Batista Jr.  
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Descrição: Quem vivencia o momento atual, no Brasil e no mundo, sem angústia, 
sem pelo menos uma ponta de angústia, dificilmente estaria lendo estas palavras 
neste momento.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/bolivia-chile-bacurau-por-paulo-nogueira-
batista-jr/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 20:15:30
Título: 13% dos serviços públicos de saúde são terceirizados
Descrição: Pesquisa do IBGE mostra que, desse total, 73% deles estão sob gestão 
privada, organizações sociais estão em 24 dos 26 estados brasileiros
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/13-dos-servicos-publicos-de-saude-sao-
terceirizados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 19:40:49
Título: Coronavírus: como americanos pegaram o vírus? Nem eles sabem
Descrição: Novos casos de covid-19 se espalham rapidamente pelo país, ao ponto 
de as autoridades não saberem de onde o vírus está surgindo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-como-americanos-pegaram-o-
virus-nem-eles-sabem/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 18:51:57
Título: Eduardo Pazuello recebe alta hospitalar
Descrição: Ministro da Saúde passou dois dias internado em Brasília após 
apresentar quadro de desidratação, ele foi diagnosticado com covid-19 em 21 de 
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/eduardo-pazuello-recebe-alta-hospitalar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 18:23:38
Título: Eleições 2020: resultado não deve mostrar partido hegemônico
Descrição: Analistas políticos sugerem resultado pulverizado, enquanto 
candidatos apoiados pelo governo enfrentam baixa adesão popular
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/eleicoes-2020-resultado-nao-deve-mostrar-
partido-hegemonico/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 18:00:45
Título: Domingueira GGN: Xangai, a saga dos cantadores nordestinos
Descrição: Confira o bate papo de Luis Nassif com Eugênio Avelino, popularmente 
conhecido como Xangai, cantor, compositor e violeiro baiano
Url :https://jornalggn.com.br/arte-popular/domingueira-ggn-xangai-a-saga-dos-
cantadores-nordestinos/
 
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 15:33:51
Título: Memória: a CPI dos Precatórios, por Luis Nassif
Descrição: Anos depois, o então Ministro Marcio Thomaz Bastos montou a Sisbin, o
Sistema Brasileiro de Inteligência, primeira experiência de integração de todos 
os órgãos de combate à lavagem de dinheiro: Ministério Público Federal, Polícia 
federal, COAF, Receita, Banco Central.
Url :https://jornalggn.com.br/memoria/memoria-a-cpi-dos-precatorios-por-luis-
nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 15:25:25
Título: Em defesa do SUS, por André Roncaglia
Descrição: A Covid-19 nos forçou a pensar novamente em externalidades, aquele 
espaço comum em que os direitos de propriedade ficam diluídos
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/em-defesa-do-sus-por-andre-roncaglia/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 14:26:26
Título: Congresso trava debate do Orçamento de 2021
Descrição: Disputa política em torno do comando da Câmara dos Deputados leva 
grupos de Rodrigo Maia e Arthur Lira a congelarem as discussões
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/congresso-trava-debate-do-orcamento-de-
2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 13:30:21
Título: Candidatos bolsonaristas perdem fôlego nas eleições municipais
Descrição: Pesquisas mostram que os candidatos a prefeito alinhados a Jair 
Bolsonaro lideram as intenções de voto em apenas três das 26 capitais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/candidatos-bolsonaristas-perdem-folego-
nas-eleicoes-municipais/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 12:54:38
Título: A morte de Octavio Tostes e a manipulação do debate de Collor e Lula.
Descrição: Jornalista foi responsável pela edição do debate entre Lula e 
Fernando Collor, em 1989, Tostes não resistiu a uma parada cardíaca
Url :https://jornalggn.com.br/politica/octavio-tostes-morre-aos-62-anos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 12:27:58
Título: Biden mantém liderança a três dias das eleições nos EUA
Descrição: Candidato democrata segue com margem confortável nas pesquisas 
nacionais, contudo, disputa em lugares decisivos é mais acirrada
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/biden-mantem-lideranca-a-tres-dias-das-
eleicoes-nos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 11:00:26
Título: Bancários da Caixa explicam como contestar auxílio de R$ 300 negado pelo
governo
Descrição: Prazos vão até 2 e 9 de novembro. Fenae lembra que não é preciso se 
dirigir até agência bancária, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro 
Único. Contestação só pode feita pela internet
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/bancarios-da-caixa-explicam-como-
contestar-auxilio-de-r-300-negado-pelo-governo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 11:00:24
Título: Quem vazou, com qual interesse e a quem serve?, por Francisco Celso 
Calmon
Descrição: A informação, insumo do jornalismo, sofre processamento na linha de 
produção da matéria jornalística, adequando aos interesses políticos da empresa.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/quem-vazou-com-qual-interesse-e-a-quem-
serve-por-francisco-celso-calmon/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-01 10:45:07
Título: Salto no terceiro trimestre “esconde” economia frágil e sob risco nos 
EUA, por Lauro Veiga Filho
Descrição: Auxílio federal ajudou a sustentar o avanço do consumo, mas vem 
perdendo ímpeto depois de sofrer corte de 51,4% em relação ao segundo trimestre
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/443627/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 01:45:31
Título: Outra semana de guerra híbrida: fechamento da pauta midiática e do 
universo de locução
Descrição: Leia no blog Cinegnose: Depois do dinheiro na cueca, traficante do 
PCC sendo libertado pelo STF e jogador condenado por estupro contratado no 

https://jornalggn.com.br/eua-canada/443627/
https://jornalggn.com.br/artigos/quem-vazou-com-qual-interesse-e-a-quem-serve-por-francisco-celso-calmon/
https://jornalggn.com.br/artigos/quem-vazou-com-qual-interesse-e-a-quem-serve-por-francisco-celso-calmon/
https://jornalggn.com.br/entenda/bancarios-da-caixa-explicam-como-contestar-auxilio-de-r-300-negado-pelo-governo/
https://jornalggn.com.br/entenda/bancarios-da-caixa-explicam-como-contestar-auxilio-de-r-300-negado-pelo-governo/
https://jornalggn.com.br/noticia/biden-mantem-lideranca-a-tres-dias-das-eleicoes-nos-eua/
https://jornalggn.com.br/noticia/biden-mantem-lideranca-a-tres-dias-das-eleicoes-nos-eua/
https://jornalggn.com.br/politica/octavio-tostes-morre-aos-62-anos/
https://jornalggn.com.br/noticia/candidatos-bolsonaristas-perdem-folego-nas-eleicoes-municipais/
https://jornalggn.com.br/noticia/candidatos-bolsonaristas-perdem-folego-nas-eleicoes-municipais/
https://jornalggn.com.br/noticia/congresso-trava-debate-do-orcamento-de-2021/
https://jornalggn.com.br/noticia/congresso-trava-debate-do-orcamento-de-2021/


futebol, o show não pode parar: mais uma semana de “crises” com o “Caso Nhonho”,
o “Boi Bombeiro” ganhando status de “tese” nos telejornais e Bolsonaro fazendo 
piada homofóbica com o Guaraná Jesus no Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/cinegnose/outra-semana-de-guerra-hibrida-
fechamento-da-pauta-midiatica-e-do-universo-de-locucao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 01:09:06
Título: Morre o jornalista britânico Robert Fisk
Descrição: Fisk era considerado um dos maiores correspondentes internacionais de
seu tempo, se especializou na cobertura do Oriente Médio e foi um dos poucos 
repórteres a entrevistar Osama Bin Laden
Url :https://revistaforum.com.br/global/morre-o-jornalista-britanico-robert-
fisk/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 00:50:15
Título: Marcia Tiburi tem conta do Instagram hackeada, é chantageada e ameaçada
Descrição: Hacker pede mil dólares para devolver conta à filósofa
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/marcia-tiburi-tem-conta-do-
instagram-hackeada-e-chantageada-e-ameacada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 00:12:02
Título: PM saca a arma e atira contra motorista de Uber em discussão sobre forma
de pagamento
Descrição: Policial foi preso e liberado após pagar fiança, motorista teve 
ferimento leve
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-saca-a-arma-e-atira-contra-motorista-
de-uber-em-discussao-sobre-forma-de-pagamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 23:28:59
Título: “Não use máscara”: MP vai investigar deputado que pregou desrespeito a 
protocolos contra a Covid
Descrição: O bolsonarista Jessé Lopes (PSL-SC) usou as redes sociais para 
incentivar as pessoas a saírem no feriado e não usarem máscara de proteção
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nao-use-mascara-mp-vai-investigar-
deputado-que-pregou-desrespeito-a-protocolos-contra-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 22:42:41
Título: “Sem chão”, diz Ana Maria Braga sobre morte de Tom Veiga, o Louro José
Descrição: Apresentadora homenageou o ator que foi encontrado morto em seu 
apartamento no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/sem-chao-diz-ana-maria-braga-sobre-morte-
de-tom-veiga-o-louro-jose/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 21:44:18
Título: Brasil supera mais uma marca do coronavírus: 160 mil mortos
Descrição: Enquanto país segue acumulando óbitos e casos confirmados da doença, 
bolsonaristas fazem manifestações contra a vacina, principal esperança contra a 
pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-supera-mais-uma-marca-do-
coronavirus-160-mil-mortos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 21:22:20
Título: Evo Morales garante que não vai se intrometer em escolha de ministros do
governo Arce
Descrição: Em entrevista para a BBC, ex-presidente boliviano diz que após seu 
retorno ao país natal pretende se dedicar à formação de novas lideranças e à 
criação de tambaquis
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Url :https://revistaforum.com.br/global/evo-morales-garante-que-nao-vai-se-
intrometer-em-escolha-de-ministros-do-governo-arce/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 20:02:11
Título: Jornalista da GloboNews é alvo de ameaça e homofobia: “Sai da tela ou 
vai morrer”
Descrição: Marcelo Cosme ainda foi chamado de \macaco feio e árabe terrorista\, 
pelo Instagram, \Não é mimimi\, afirmou
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornalista-da-globonews-e-alvo-de-ameaca-
e-homofobia-sai-da-tela-ou-vai-morrer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 19:35:08
Título: Desespero com segunda onda faz Reino Unido acelerar finalização da 
vacina de Oxford
Descrição: Governo britânico quer agilizar processo de revisão e análise dos 
dados clínicos em tempo real, para que o produto possa estar disponível a tempo 
de iniciar a vacinação antes da chegada do inverno no hemisfério norte
Url :https://revistaforum.com.br/global/desespero-com-segunda-onda-faz-reino-
unido-acelerar-finalizacao-da-vacina-de-oxford/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 19:22:34
Título: Russomanno mantém nas redes fake news contra Boulos que Justiça 
Eleitoral mandou deletar
Descrição: TRE deu 48 horas para o candidato de Bolsonaro à prefeitura de São 
Paulo excluir publicação em que dissemina mentiras sobre o candidato do PSOL, 
mais de 24 horas já se passaram desde a decisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/russomanno-mantem-nas-
redes-fake-news-contra-boulos-que-justica-eleitoral-mandou-deletar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 18:06:00
Título: Após deixar hospital particular, Saúde informa que Pazuello vai para 
Hospital das Forças Armadas
Descrição: Horas depois de informar alta, Ministério da Saúde publicou nota 
falando de novos exames, Pazuello segue com Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-deixar-hospital-particular-saude-
informa-que-pazuello-vai-para-hospital-das-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 17:58:17
Título: Tabela explica risco de transmissão de coronavírus em diferentes lugares
e situações
Descrição: Estudo analisa casos assintomáticos, em aspectos como o uso de 
máscaras, a quantidade de pessoas, a ventilação do ambiente e se a pessoa está 
falando ou em silêncio. Informações desmentem algumas crenças dos negacionistas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/tabela-explica-risco-de-
transmissao-de-coronavirus-em-diferentes-lugares-e-situacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 16:53:45
Título: Hostilizado pelo bolsonarismo, embaixador da China evita Brasil em 
artigo sobre América Latina
Descrição: Em artigo publicado neste domingo, o diplomata preferiu enfatizar as 
relações do seu país com todo o continente e não com o país onde ele trabalha, 
cujo governo replica o discurso antichinês dos Estados Unidos de Donald Trump
Url :https://revistaforum.com.br/politica/hostilizado-pelo-bolsonarismo-
embaixador-da-china-evita-brasil-em-artigo-sobre-america-latina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 16:51:59
Título: A 2 dias das eleições, Biden mantém 10 pontos de vantagem sobre Trump
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Descrição: Pesquisa NBC/WSJ mostra que o democrata segue com uma liderança 
folgada contra o atual presidente dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/global/a-2-dias-das-eleicoes-biden-mantem-10-
pontos-de-vantagem-sobre-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 15:32:18
Título: Em artigo, Witzel afirma que foi afastado por ter “resistido a pressão 
para nomear indicados”
Descrição: Decisão do STJ no final de agosto o obrigou a deixar temporariamente 
o Palácio Guanabara. Ex-juiz federal reclama de suposta perseguição que “rouba-
me a tranquilidade e a estima pela vida”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-artigo-witzel-afirma-que-foi-
afastado-por-ter-resistido-a-pressao-para-nomear-indicados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 15:10:37
Título: Bernie Sanders: “Eleger Biden não é o fim, mas o começo”, por Heloisa 
Villela
Descrição: “As propostas dele não vão tão longe como deveriam mas ao menos ele 
não se vê como um ditador”, diz o ex-adversário do candidato democrata
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/bernie-sanders-eleger-biden-
nao-e-o-fim-mas-o-comeco-por-heloisa-villela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 14:39:57
Título: Maior infectologista dos EUA prevê nova onda de covid no país “similar à
Europa”, mas com mais mortes
Descrição: Assessor da Casa Branca para a pandemia, Anthony Fauci afirma que seu
país se aproxima do inverno do hemisfério norte “na pior situação possível”, e 
não esconde sensação pessimista: “vamos sofrer muito”
Url :https://revistaforum.com.br/global/maior-infectologista-dos-eua-preve-nova-
onda-de-covid-no-pais-similar-a-europa-mas-com-mais-mortes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 14:35:33
Título: Taís Araújo interpretará Marielle Franco em especial da Globo
Descrição: O programa, dirigido por Lázaro Ramos, vai ao ar no Dia da 
Consciência Negra
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/tais-araujo-interpretara-marielle-
franco-em-especial-da-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 13:48:25
Título: El Pais faz matéria contra Jones Manoel, que responde: “conteúdo 
péssimo”
Descrição: O historiador ainda afirmou que o periódico espanhol distorceu uma 
conversa feita por e-mail, o sociólogo Vladimir Safatle, ouvido pelo veículo, 
também criticou o conteúdo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/el-pais-faz-materia-contra-jones-manoel-
que-responde-conteudo-pessimo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 13:15:42
Título: Casal negro é obrigado a esvaziar bolsa no Extra e PM vê procedimento 
como normal
Descrição: Os dois, que carregavam Bíblia e itens pessoais na bolsa, ainda foram
obrigados a fornecer identidade para a PM checar antecedentes
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/casal-negro-e-obrigado-a-esvaziar-
bolsa-no-extra-e-pm-ve-procedimento-como-normal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 11:25:00
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Título: Defesa de Mourão à CoronaVac, a vacina chinesa, teria apoio dos 
militares, diz colunista
Descrição: O vice-presidente contrariou Bolsonaro e garantiu que o governo 
comprará o imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-mourao-a-coronavac-a-vacina-
chinesa-teria-apoio-dos-militares-aponta-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 00:52:39
Título: Boulos/Erundina merecem um lugar no segundo turno. Márcio França não é 
de esquerda
Descrição: Leia na coluna de Valerio Arcary: \Márcio França, em um segundo 
turno, seria um sócio-parceiro de Doria. Só Boulos/Erundina podem derrotar 
Russomano e representar a esquerda no 2º turno\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/boulos-erundina-merecem-um-lugar-no-
segundo-turno-marcio-franca-nao-e-de-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-01 00:07:23
Título: RealTime: Paes segue na liderança pela prefeitura do Rio, Martha Rocha 
ultrapassa Crivella
Descrição: Enquanto Eduardo Paes (DEM) lidera de maneira isolada, Martha Rocha 
(PDT), Marcelo Crivella (Republicanos) e Benedita da Silva (PT) registram empate
técnico na segunda colocação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/realtime-paes-segue-na-
lideranca-pela-prefeitura-do-rio-martha-rocha-ultrapassa-crivella/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-02 05:02:06
Título: ‘Não somos uma democracia’: o que revela o tuíte de um senador nos EUA
Descrição: Quatro anos atrás, os EUA embarcaram na loucura de Trump. Os 
americanos estão há tanto tempo no escuro que é difícil saber qual o caminho 
para sair dali.The post ‘Não somos uma democracia’: o que revela o tuíte de um 
senador nos EUA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/02/nao-somos-democracia-eua-trump/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-01 04:04:05
Título: Como atua o MP Pró-Sociedade, grupo que usa o aparato do estado em 
defesa da ideologia bolsonarista
Descrição: Grupo de procuradores e promotores tem um claro projeto de apoio 
jurídico às maiores atrocidades do bolsonarismo, como uso da cloroquina e o ódio
a Lula.The post Como atua o MP Pró-Sociedade, grupo que usa o aparato do estado 
em defesa da ideologia bolsonarista appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/01/como-atua-o-mp-pro-sociedade-grupo-que-
usa-o-aparato-do-estado-em-defesa-da-ideologia-bolsonarista/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-01 03:00:00
Título: “O próprio Deus já presenciou e participou do sofrimento. Nesse sentido,
Deus é mais pathos que logos”. Entrevista especial com Alonso Gonçalves 
Descrição: Em momentos de dor e sofrimento como o que a humanidade está 
vivenciando por causa dos efeitos da crise pandêmica do coronavírus, 
especialmente diante de milhares de mortes e da impossibilidade de muitas 
pessoas se http://www.ihu.unisinos.br/604260-e-preciso-crer-em-deus-apesar-das-
contingencias-e-da-imprevisibilidade-da-vida-entrevista-especial-com-alonso-
goncalves
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-02 06:29:22
Título: Protesto contra a França reúne cerca de 50 mil muçulmanos, em Bangladesh
Descrição: Cerca de 50 mil pessoas participaram de um protesto contra o governo 
da França, em Dhaka, capital de Bangladesh, segundo informações da polícia 
local. 
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Url :https://oglobo.globo.com/mundo/protesto-contra-franca-reune-cerca-de-50-
mil-muculmanos-em-bangladesh-24724532

Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-02 06:00:47
Título: Presidente de poderoso conselho do governo conduziu reunião bêbado
Descrição: O presidente de um dos mais importantes conselhos do governo federal 
conduziu a reunião da terça-feira 27 de outubro completamente bêbado.Embora a 
reunião fosse em vídeo, o chefe do conselho ligou a câmera e pouco se importou 
(ou não percebeu) com seu estado.Leia: Com salário de R$ 42 mil, subprocurador 
reclama a Aras de remuneração na PGR: 'É aflitivo' Na reunião, temas 
importantíssimos — da Lava Jato, inclusive.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-de-poderoso-conselho-do-
governo-conduziu-reuniao-bebado-24721924
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-02 09:34:56
Título: Cartéis de drogas: O mistério dos restos mortais de 59 pessoas 
descobertos em covas no México
Descrição: Trabalhos de busca começaram no dia 20 de outubro depois que as 
autoridades receberam denúncias de familiares de desaparecidos, informando sobre
a área onde estes poderiam estar enterrados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54776848
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-02 10:16:39
Título: Como retorno do La Niña ameaça clima no mundo
Descrição: Organização Meteorológica Mundial anuncia que novo episódio de 
fenômeno provavelmente terá efeito de resfriamento em temperaturasa globais.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54777251
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-01 19:44:20
Título: Trump pode unir contra si voto feminino branco e negro, diz historiadora
Descrição: Martha Jones, professora da Universidade Johns Hopkins, estudou nas 
últimas décadas a influência de negros na democracia dos EUA e diz à BBC News 
Brasil que, nesta eleição, pode haver um alinhamento inédito e histórico entre 
americanas brancas e negras contra o presidente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54666879
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-01 19:41:29
Título: Biden é favorito, mas Trump tem chance de vencer. O que as pesquisas nos
EUA mostram neste momento
Descrição: Vantagem do democrata é maior do que teve Hillary Clinton em 2016. No
entanto, o presidente mantém uma chance em seis para ser reeleito. Acompanhe os 
levantamentos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-01/biden-e-
favorito-mas-trump-tem-opcoes-de-vencer-o-que-as-pesquisas-nos-eua-mostram-
neste-momento.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-02 01:50:54
Título: Trump enlameia o processo eleitoral ao sugerir que os votos contados 
depois de terça-feira serão ilegítimos
Descrição: Republicanos preparam o terreno para contestar a apuração e lançam 
dúvidas sobre a validade do escrutínio da votação por correio, majoritariamente 
democrata e causada pela pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-02/trump-enlameia-o-
processo-eleitoral-ao-sugerir-que-os-votos-contados-depois-de-terca-feira-serao-
ilegitimos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-01 00:00:00
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Título: Ex-ministros e militares avaliam que meio ambiente no Brasil sofrerá 
forte impacto se Biden vencer
Descrição: Ex-ministros das Relações Exteriores, embaixadores e militares 
avaliam que, se Joe Biden, candidato democrata, vencer a eleição nos EUA, a 
política no Brasil que mais sofrerá impactos será a do meio ambiente. Leia mais 
(11/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/ex-ministros-e-militares-avaliam-que-meio-ambiente-
no-brasil-sofrera-forte-impacto-se-biden-vencer.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-01 00:00:00
Título: Nos EUA, Barroso encontra time da OEA que acompanhará eleição municipal 
no Brasil
Descrição: O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís 
Roberto Barroso, desembarcou em Washington neste domingo (1) para ser observador
convidado das eleições nos EUA.Leia mais (11/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/nos-eua-barroso-encontra-time-da-oea-que-
acompanhara-eleicao-municipal-no-brasil.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 06:54:42
Título: Cientistas calculam taxa de letalidade real da COVID-19
Descrição: Cientistas do Colégio Imperial de Londres, Reino Unido, calcularam a 
taxa de letalidade real da COVID-19, considerando eliminação de falhas de 
pesquisas anteriores.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020110216314770-cientistas-
calculam-taxa-de-letalidade-real-da-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 06:00:19
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 2 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (2), na qual os candidatos à presidência dos EUA entram no último 
dia de campanha, equipes de resgate buscam sobreviventes do terremoto na Turquia
e Edward Snowden busca obter cidadania russa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020110216314357-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-2-de-novembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 05:41:09
Título: Ex-agente da CIA, Edward Snowden quer cidadania russa
Descrição: O ex-agente da inteligência norte-americana Edward Snowden revelou 
que deseja solicitar a cidadania da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020110216314095-ex-agente-da-cia-edward-
snowden-quer-cidadania-russa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-01 21:26:20
Título: Morre aos 74 anos o veterano correspondente internacional Robert Fisk  
Descrição: Após sofrer um derrame na última sexta-feira (30) e ficar internado 
em um hospital, o jornalista britânico não resistiu e morreu aos 74 anos, em 
Dublin, na Irlanda.
Url :https://br.sputniknews.com/cultura/2020110116313138-morre-aos-74-anos-o-
veterano-correspondente-internacional-robert-fisk--/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-01 18:50:12
Título: Conselheiro da Casa Branca se desculpa por entrevista à emissora russa 
RT
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Descrição: O conselheiro da Casa Branca para o coronavírus Scott Atlas pediu 
desculpas neste domingo (1) por conceder uma entrevista para a emissora de 
televisão russa RT, e alegou não saber que o canal era registrado como agente 
estrangeiro no país.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110116312866-conselheiro-da-casa-
branca-se-desculpa-por-entrevista-a-emissora-russa-rt/
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