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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 09:25:34
Título: Centrais sindicais realizam hoje ato pelo auxílio emergencial de R$ 600 
em São Paulo
Descrição: As principais centrais sindicais do país voltarão às ruas nesta 
terça-feira (3) para um ato em São Paulo, em frente à sede do Banco Central, na 
Avenida Paulista. Na pauta, a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$ 
600 e a desoneração da folha 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/centrais-sindicais-realizam-hoje-
ato-pelo-auxilio-emergencial-de-r-600-em-sao-paulo/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 17:47:06
Título: Alta recorde do dólar vai provocar a falta do arroz na mesa do 
brasileiro?
Descrição: A pesquisa do Procon mostrou que a maior variação mensal do ano de 
2020 ocorreu no mês de setembro, 21%, quando o pacote que custava R$ 16,87 em 
agosto passou para R$ 20,35.
Url :https://jornalggn.com.br/agronegocio/alta-recorde-do-dolar-vai-provocar-a-
falta-do-arroz-na-mesa-do-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 17:03:11
Título: Em viagens oficiais, Flávio Bolsonaro visitou cassino em Las Vegas e 
estádio em Israel
Descrição: O senador gastou R$ 21 mil em diárias nas duas viagens internacionais
que fez desde que assumiu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-viagens-oficiais-flavio-bolsonaro-
visitou-cassino-em-las-vegas-e-estadio-em-israel/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-03 03:00:00
Título: Julgamento de Terra Indígena Ibirama-Laklanõ no STF traz à tona 
importância de assegurar direitos aos povos originários. Entrevista especial com
Eloy Terena
Descrição: Deveria ter ocorrido há uma semana, no Supremo Tribunal Federal - 
STF, o [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604259-julgamento-de-terra-indigena-ibirama-
laklano-no-stf-traz-a-tona-importancia-de-assegurar-direitos-aos-povos-
originarios-entrevista-especial-com-eloy-terena

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-02 15:03:17
Título: Artigo | Meninos e meninas de rua saíram da agenda pública, mas não das 
ruas
Descrição: Desmonte de políticas dificultam ainda mais a atenção a uma população
que sofre de invisibilidade histórica no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/02/artigo-meninos-e-meninas-de-rua-
sairam-da-agenda-publica-mas-nao-das-ruas

Fonte: Xinhua
Título: Comentário: Obsessão dos EUA com hegemonia militar ameaça paz mundial
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/03/c_139487539.htm

Fonte: Xinhua
Título: Solidariedade China-África é chave para combate global contra COVID-19, 
segundo especialista queniano
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Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/03/c_139487536.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-02 12:36:15
Título: Prazo para solicitar 2ª via do título de eleitor termina nesta quinta 
(5)
Descrição: Cidadão deve estar quite com a Justiça Eleitoral para nova emissão, 
RG e CNH também são aceitos no dia da votação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/02/prazo-para-solicitar-2-via-do-
titulo-de-eleitor-termina-nesta-quinta-5
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-02 10:17:05
Título: No Dia de Finados, MST adere à campanha pelo plantio de árvores
Descrição: Iniciativa da CNBB sugere ação em homenagem aos mortos e visa evitar 
aglomerações em cemitérios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/02/finados-movimento-sem-terra-
adere-a-campanha-pelo-plantio-de-arvores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-02 10:00:05
Título: Eleições EUA: o que está em jogo para o povo estadunidense e para a 
América Latina?
Descrição: Agenda dos candidatos para política externa diverge em relação a 
métodos e alianças, mas mantém política imperialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/02/eleicoes-eua-o-que-esta-em-jogo-
para-o-povo-estadunidense-e-para-a-america-latina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-02 09:00:04
Título: Eleições 2020: saneamento nas cidades deve ser pauta prioritária, 
defendem entidades 
Descrição: Organizações apontam que novo marco interrompe avanços e buscam 
adesão de candidatos à carta de compromissos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/02/eleicoes-2020-saneamento-nas-
cidades-deve-ser-pauta-prioritaria-defendem-entidades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-02 07:58:10
Título: O coronavírus como balcão: como o dinheiro decide quando e onde a vacina
chegará 
Descrição: Interesse da indústria, patentes e domínio de países ricos podem 
criar desigualdade na distribuição do imunizante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/02/a-pandemia-como-balcao-como-o-
dinheiro-decide-quando-e-onde-a-vacina-chegara
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 10:10:08
Título: Ataque terrorista em Viena: Atirador de origem albanesa era fichado nos 
serviços de inteligência
Descrição: O atirador morto pela polícia no ataque terrorista ocorrido na noite 
de segunda-feira (2) em Viena, na Áustria, era fichado nos serviços de 
inteligência do país. Segundo o redator-chefe do jornal Falter, ele tinha 20 
anos e era de origem albanesa. Seu nome ainda não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ataque-terrorista-em-viena-
atirador-de-origem-albanesa-era-fichado-nos-servicos-de-inteligencia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 03:19:34
Título: Biden abre até mais de 8 pontos de vantagem sobre Trump
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Descrição: A eleição desta terça-feira (3) nos Estados Unidos se dará com o 
favoritismo do democrata Joe Biden. Ele abriu mais de 8 pontos de vantagem sobre
o republicano Donald Trump, que tenta a reeleição. Segundo o site Real Clear 
Politics, o democrata fica com 50,7 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/biden-abre-ate-mais-de-8-pontos-de-
vantagem-sobre-trump/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 00:32:10
Título: RealTime Big Data/CNN: Manuela amplia liderança em Porto Alegre com 27%
Descrição: Pesquisa do instituto RealTime Big Data/CNN Brasil aponta que a 
candidata Manuela d&#8217,Ávila (PCdoB) amplia a liderança nas intenções de voto
para a Prefeitura de Porto Alegre com 27%. Em seguida, embolados no limite da 
margem de erro, aparecem Nelson Marchezan Júnior (PSDB), com 13%, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/realtime-big-data-cnn-manuela-
amplia-lideranca-em-porto-alegre-com-27/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 22:01:07
Título: A 13 dias da votação eleição de prefeito ainda é censurada no Brasil
Descrição: A mídia corporativa prefere cobrir a eleição americana a discutir a 
disputa pelas prefeituras nos 5.570 municípios brasileiros. A 13 dias da votação
o processo eleitoral verde-amarelo ainda está sob censura. Nada ou quase nada se
lê, se ouve ou se assiste no País sobre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/a-13-dias-da-votacao-eleicao-de-
prefeito-ainda-e-censurada-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 21:15:04
Título: O bicho pegou nos EUA: ‘Trump não vai roubar a eleição’, diz Biden
Descrição: O democrata Joe Biden elevou a temperatura nesta véspera de eleição 
nos Estados Unidos. Em nenhum cenário Trump será declarado vencedor na noite da 
eleição, antecipou a campanha do ex-vice-presidente de Barack Obama. Biden 
reiterou nesta segunda-feira (2) que o &#8216,presidente não vai roubar a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/o-bicho-pegou-nos-eua-trump-nao-
vai-roubar-a-eleicao-diz-biden/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 19:58:15
Título: Temer confessa que tramou a deposição de Dilma ainda em 2015
Descrição: O ex-vice-presidente Michel Temer, que conspirou pela destituição da 
presidenta Dilma Rousseff, finalmente confessou o óbvio: atuou desde o início 
pela promoção do impeachment com o Golpe de 2016 logo depois da reeleição de 
ambos, em outubro de 2014. É o que relata no livro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/temer-confessa-que-tramou-a-
deposicao-de-dilma-ainda-em-2015/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 18:15:02
Título: Congresso vota “cassação de Bolsonaro” nesta terça-feira disfarçada de 
autonomia do BC
Descrição: Na prática, o Congresso Nacional irá votar nesta terça-feira (3) a 
cassação do mandato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A autonomia do 
Banco Central significa o efetivo esvaziamento da caneta BIC do inquilino do 
Palácio do Planalto. Se atualmente Bolsonaro já se mostra raquítico 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/congresso-vota-cassacao-de-
bolsonaro-nesta-terca-feira-disfarcada-de-autonomia-do-bc/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 17:26:52
Título: Bolsonaro apanhou de Gleisi até no Dia de Finados
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), pode ser 
processada por chutar cachorro morto no Dia de Finados. No caso, por chutar o 
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presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Gleisi sequer citou o genocida em sua 
mensagem de solidariedade às vítimas da covid-19, que são 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-apanhou-de-gleisi-ate-no-
dia-de-finados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 12:20:08
Título: Finados de Bolsonaro tem mais de 160 mil mortos
Descrição: O segundo Dia de Finados do presidente Jair Bolsonaro durante o 
governo está sendo sui generis com mais de 160 mil mortos, segundo o Ministério 
da Saúde. O inquilino do Palácio do Planalto pode até dizer que nada tem a ver 
com isso, mas, no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/finados-de-bolsonaro-tem-mais-de-
160-mil-mortos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-02 11:10:02
Título: José Dirceu divulga carta à militância do PT às vésperas das eleições, 
confira a íntegra
Descrição: O ex-ministro José Dirceu, que já presidiu o PT, divulgou uma carta à
militância neste segunda-feira (2) pedindo seu empenho para a reta final da 
campanha visando eleger prefeitos e vereadores. A esquerda brasileira vive uma 
espécie de canibalização entre si, por isso Dirceu afirma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jose-dirceu-divulga-carta-a-
militancia-do-pt-as-vesperas-das-eleicoes-confira-a-integra/
 
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: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 10:00:18
Título: A extrema fragilidade do mercado de trabalho, por Luis Nassif
Descrição: A recuperação da economia via emprego será difícil. Nas últimas 
semanas, houve alguma recuperação em alguns setores da indústria, mas em número 
insuficiente para uma reversão mínima do mercado.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-extrema-fragilidade-do-mercado-
de-trabalho-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 22:56:28
Título: TV GGN 20h: Dias decisivos para o mundo e Temer e os militares
Descrição: Os comentários de Luis Nassif em 2 de novembro de 2020.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-dias-decisivos-para-o-mundo-e-
temer-e-os-militares/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 21:01:42
Título: Twitter se prepara para enfrentar eleição nos EUA para evitar o caos
Descrição: A empresa irá considerar os resultados oficiais – portanto tweetáveis
– assim que forem anunciados por um oficial eleitoral estadual ou projetados por
pelo menos dois dos sete veículos de comunicação nacionais
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/twitter-se-prepara-para-enfrentar-
eleicao-nos-eua-para-evitar-o-caos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 20:30:34
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Título: O que aprender com as vitórias de Chile e Bolívia
Descrição: Não foi fácil. Na Bolívia de Áñez, prisões ilegais e oposicionistas 
desaparecidos eram rotineiros. No Chile de Piñera, repressão, assassinatos e 
tortura. Mas não se esqueceram: direita se derrota nas ruas, com organização e 
trabalho duro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/o-que-aprender-com-as-vitorias-de-chile-
e-bolivia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 20:00:40
Título: Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, nomeia a primeira ministra indígena 
das Relações Exteriores
Descrição: O Partido Trabalhista de centro-esquerda da primeira-ministra Jacinda
Ardern foi reeleito com uma vitória esmagadora no mês passado, ganhando 49,1% 
dos votos
Url :https://jornalggn.com.br/politica/jacinda-ardern-da-nova-zelandia-nomeia-a-
primeira-ministra-indigena-das-relacoes-exteriores/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 19:40:45
Título: Fiocruz diz que imunização contra Covid deve começar no primeiro 
trimestre de 2021
Descrição: A vacina produzida pela Fiocruz é uma parceira da Universidade de 
Oxford com a AstraZeneca. A vacinação depende da aprovação pela Anvisa.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/fiocruz-diz-que-imunizacao-contra-
covid-deve-comecar-no-primeiro-trimestre-de-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 17:47:06
Título: Alta recorde do dólar vai provocar a falta do arroz na mesa do 
brasileiro?
Descrição: A pesquisa do Procon mostrou que a maior variação mensal do ano de 
2020 ocorreu no mês de setembro, 21%, quando o pacote que custava R$ 16,87 em 
agosto passou para R$ 20,35.
Url :https://jornalggn.com.br/agronegocio/alta-recorde-do-dolar-vai-provocar-a-
falta-do-arroz-na-mesa-do-brasileiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 17:42:19
Título: PIX: Saiba como funciona essa nova forma de pagamento e os cuidados na 
hora de usar
Descrição: Novo modelo de transação permite que transferências e pagamentos 
sejam realizados em qualquer hora e dia, incluindo fins de semana e feriados, 
sem cobrança de tarifas. Veja como se cadastrar
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/pix-saiba-como-funciona-essa-nova-forma-
de-pagamento-e-os-cuidados-na-hora-de-usar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 17:37:20
Título: Torneira seca e tarifa cara são os custos da privatização da água no 
Paraná, por Robson Formica
Descrição: Além de Richa e Ratinho, cabe destacar o silêncio dos prefeitos de 
Curitiba e região metropolitana, que, em troca de apoio político dos 
governadores de plantão, calam-se e não defendem os interesses do povo
Url :https://jornalggn.com.br/cidades/torneira-seca-e-tarifa-cara-sao-os-custos-
da-privatizacao-da-agua-no-parana-por-robson-formica/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 17:31:36
Título: A pandemia como balcão: como o dinheiro decide quando e onde a vacina 
chegará
Descrição: Interesse da indústria, patentes e domínio de países ricos podem 
criar desigualdade na distribuição do imunizante
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Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/a-pandemia-como-balcao-como-o-
dinheiro-decide-quando-e-onde-a-vacina-chegara/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 15:40:03
Título: Giro GGN Queimadas: Brasil enfrentou mais de 200 mil focos de incêndio 
este ano
Descrição: O Acre, mesmo apresentando mais de 9 mil focos este ano, iniciou 
novembro com zero ocorrências. Neste início de mês, é Mato Grosso o estado que 
ainda preocupa, com 134 focos.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-brasil-enfrentou-
mais-de-200-mil-focos-de-incendio-este-ano/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-02 13:25:10
Título: O reinado caótico de Trump pode terminar em breve, mas seu impacto será 
sentido nos próximos anos
Descrição: “O trumpismo não está acabando. Provavelmente será um híbrido, com 
conservadorismo fiscal. E ele ensinou os republicanos a ter uma espinha dorsal 
quando os democratas e a mídia os atacam\
Url :https://jornalggn.com.br/politica/o-reinado-caotico-de-trump-pode-terminar-
em-breve-mas-seu-impacto-sera-sentido-nos-proximos-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 09:47:51
Título: Bolsonaro se reúne com Ernesto Araújo, que pode deixar o governo caso 
Biden vença eleição nos EUA
Descrição: Bolsonaro se irritou com publicação de jornalista da GloboNews de que
o governo já teria buscado, por mais de uma vez, contato com campanha de Joe 
Biden. \Todos sabem do respeito que tenho pelos EUA, bem como do bom 
relacionamento com Trump\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-se-reune-com-
ernesto-araujo-que-pode-deixar-o-governo-caso-biden-venca-eleicao-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 09:40:18
Título: Às vésperas das eleições, Trump recebe alerta em postagem no Twitter por
informação enganosa
Descrição: Presidente dos EUA diz que decisão da Suprema Corte é \muito 
perigosa\ e criticou artistas como Bon Jovi e Lady Gaga por apoiarem Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/as-vesperas-das-eleicoes-trump-recebe-
alerta-em-postagem-no-twitter-por-informacao-enganosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 00:17:02
Título: Candidato à reeleição, vereador Zico Bacana é baleado no Rio e corre 
risco de morrer
Descrição: De acordo com a assessoria de imprensa do vereador do Podemos, ele 
fazia campanha em um bar da Zona Norte da capital fluminense quando foi alvejado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/candidato-a-reeleicao-vereador-zico-
bacana-e-baleado-no-rio-e-corre-risco-de-morrer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 23:41:41
Título: Bolívia, Chile, Bacurau… Por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: Uma cena emblemática ficou na minha memória – aquela do casal de 
classes alta, que auxilia os invasores estrangeiros e tenta, sem sucesso, ser 
aceito por eles como iguais. “Nós somos como vocês”, dizem eles, sendo recebidos
por sorrisos irônicos e comentários sarcásticos. Nenhuma cena resume melhor a 
relação entre os lacaios brasileiros e os estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolivia-chile-bacurau-por-paulo-
nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-02 23:21:21
Título: Debilitado física e emocionalmente, Maradona é internado em clínica na 
Argentina
Descrição: Ídolo do futebol foi internado de maneira preventiva por estar 
abalado emocionalmente, três dias após seu aniversário, internação não teria 
relação com Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/debilitado-fisica-e-emocionalmente-
maradona-e-internado-em-clinica-na-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 22:48:26
Título: Coronavírus mata mais 179 brasileiros e total de óbitos passa dos 160 
mil
Descrição: Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes causadas pela Covid-
19, sendo superado apenas pelos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-mata-mais-179-
brasileiros-e-total-de-obitos-passa-dos-160-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 21:58:34
Título: Ainda é possível união da esquerda? Candidato do PT responde
Descrição: Candidato do PT à prefeitura de São Paulo fala de seu programa de 
governo, das candidaturas petistas na eleição e dos embates com Mamãe Falei. Com
Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ainda-e-possivel-uniao-da-esquerda-
candidato-do-pt-responde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 21:14:04
Título: Prefeitura de São Paulo: Covas lidera, Russomanno cai 8 pontos e empata 
com Boulos no 2º lugar
Descrição: Como Russomanno (Republicanos) e Boulos (PSOL) estão tecnicamente 
empatados em segundo lugar, a terceira colocação é de Márcio França (PSB), que 
consta com 10% das intenções de voto, segundo pesquisa RealTime/CNN Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/prefeitura-de-sao-paulo-
covas-lidera-russomanno-cai-8-pontos-e-empata-com-boulos-no-2o-lugar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 20:52:12
Título: Nova pesquisa confirma liderança isolada de Edmilson Rodrigues (PSOL) 
pela prefeitura de Belém
Descrição: Candidato do PSOL foi de 34% para 37% das intenções de voto na 
pesquisa RealTime/CNN e está 18 pontos a frente do segundo colocado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/nova-pesquisa-confirma-
lideranca-isolada-de-edmilson-rodrigues-psol-pela-prefeitura-de-belem/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 19:33:22
Título: Luizianne Lins (PT) vence Sarto (PDT) na Justiça e terá direito de 
resposta contra fake news
Descrição: Candidata do PT à prefeitura de Fortaleza foi alvo de uma propaganda 
eleitoral de Sarto (PDT) que dizia que ela foi a pior prefeita do Brasil, 
Justiça Eleitoral também mandou peça de fake news ser retirada do ar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/luizianne-lins-pt-vence-
sarto-pdt-na-justica-e-tera-direito-de-resposta-contra-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 19:20:43
Título: Biden volta a ameaçar punir o Brasil por desmatamento na Amazônia
Descrição: Em entrevista, candidato do Partido Democrata disse que pretende 
“reunir o mundo” para decidir sobre “consequências econômicas significativas” 
caso o governo de Bolsonaro não se responsabilize pela proteção da floresta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/biden-volta-a-ameacar-punir-o-brasil-
por-desmatamento-na-amazonia/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 18:50:11
Título: Equipe de TV é cercada e agredida por banhistas em praia de 
Florianópolis
Descrição: A repórter da NSC TV ficou com marcas das agressões no braço, 
banhistas que não poderiam estar na praia devido às regras contra a Covid 
tomaram seu celular e ameaçaram quebrar equipamentos, assista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/equipe-de-tv-e-cercada-e-agredida-por-
banhistas-em-praia-de-florianopolis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 18:37:12
Título: Beyoncé publica vídeo no Instagram em apoio à candidatura de Biden
Descrição: Maior ícone da cultura pop estadunidense na atualidade, a cantora 
apareceu usando máscara com alusão à chapa de Joe Biden e Kamala Harris, e pediu
votos especificamente para os eleitores do Texas, seu estado natal e um dos 
decisivos nesta eleição
Url :https://revistaforum.com.br/global/beyonce-publica-video-no-instagram-em-
apoio-a-candidatura-de-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 16:18:43
Título: Maia descarta PEC que poderia garantir reeleição dele e de Alcolumbre
Descrição: Sem a PEC, a possibilidade de reeleição em meio de mandato no 
Legislativo depende apenas do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-descarta-pec-que-poderia-
garantir-reeleicao-dele-e-de-alcolumbre/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 15:18:20
Título: TJ-SP considera que ato libidinoso com menor de 14 anos não é estupro
Descrição: Parecer do desembargador João Morenghi favoreceu homem que manuseou 
sua sobrinha de 8 anos e se esfregou nela, com argumento de que só se configura 
estupro quando há penetração. Pena de prisão foi substituída por prestação de 
serviços
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tj-sp-considera-que-ato-libidinoso-com-
menor-de-14-anos-nao-e-estupro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 14:11:09
Título: Versão feminista de “Mulheres” de Martinho da Vila volta a bombar nas 
redes
Descrição: \Mulheres cabeças e muito equilibradas. Ninguém está confusa não te 
perguntei nada\, diz trecho do hit de Silvia Duffrayer, do Samba Que Elas Querem
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/versao-feminista-de-mulheres-de-
martinho-da-vila-volta-a-bombar-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-02 13:43:08
Título: Reportagem comprova envolvimento de Trump com ataque de mercenários à 
Venezuela
Descrição: Ação ocorrida em maio tentou derrubar governo de Maduro, mas foi 
frustrada por pescadores venezuelanos. Dono da empresa que planejou o ataque 
chegou a participar de reuniões secretas em hotéis do presidente dos EUA durante
o planejamento da operação
Url :https://revistaforum.com.br/global/reportagem-comprova-envolvimento-de-
trump-com-ataque-de-mercenarios-a-venezuela/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-03 05:04:40
Título: Caso de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de 
‘estupro culposo’ e advogado humilhando jovem
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Descrição: Imagens inéditas da audiência mostram defesa do réu usando fotos 
sensuais da jovem para questionar acusação de estupro.The post Caso de 
influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de ‘estupro culposo’ e 
advogado humilhando jovem appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-
culposo/
 
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: OGlobo
Data: 2020-11-03 06:27:27
Título: Menina de 4 anos é resgatada com vida, 91 horas após terremoto na 
Turquia
Descrição: Uma menina de 4 anos de idade foi resgata com vida sob os escombros 
de um prédio, na Turquia, nesta terça-feira
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/menina-de-4-anos-resgatada-com-vida-91-
horas-apos-terremoto-na-turquia-24725875
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-03 05:00:19
Título: Trump x Biden: veja quais atletas declararam apoio a cada candidato das 
eleições americanas
Descrição: As eleições dos Estados Unidos chegam à reta final nesta terça-feira 
(3), marcadas pela forte presença dos atletas profissionais nas campanhas de 
conscientização sobre a importância do voto. 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/trump-biden-veja-quais-atletas-
declararam-apoio-cada-candidato-das-eleicoes-americanas-1-24724846
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-03 05:00:30
Título: Alice Guy Blaché: conheça a primeira mulher cineasta da história, que há
mais de 100 anos já questionava o sexismo
Descrição: Quando você pensa sobre os titãs do cinema clássico, quem vem à 
mente? Vá em frente, reserve alguns minutos. Não importa o tamanho da sua lista,
é uma aposta justa que a cineasta francesa Alice Guy Blaché — uma das primeiras 
e mais influentes pioneiras do cinema — não está nela.Até recentemente, Guy 
Blaché era em grande parte relegada às notas de rodapé: regularmente creditada 
como a primeira cineasta (quando creditada), mas esquecida em termos de seu 
impacto como artista e inovadora.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/alice-guy-blache-conheca-primeira-mulher-
cineasta-da-historia-que-ha-mais-de-100-anos-ja-questionava-sexismo-1-24722083
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-03 06:00:55
Título: Contra o racismo, família cria livro infantil para colorir só com 
figuras negras
Descrição: RIO — Quando Masé Sant’Anna soube do lançamento de uma linha de lápis
de cor de diferentes tons de pele, ficou se perguntando onde estavam as crianças
negras nas ilustrações para colorir oferecidas pelo mercado. F
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/contra-racismo-familia-cria-livro-
infantil-para-colorir-so-com-figuras-negras-24718879
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-03 06:00:05
Título: Parceria do Brasil 200 com ministério não saiu do papel
Descrição: Fez água a parceria assinada entre o Ministério dos Direitos Humanos 
com o Brasil 200, grupo de empresários simpatizantes a Bolsonaro, para estimular
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o empreendedorismo em povos tradicionais.No começo de 2019, representantes do 
ministério e da entidade visitaram a comunidade Kalunga, que administra a 
cachoeira Santa Bárbara, em Cavalcante (GO). Leia: Damares, os empresários e a 
cachoeira Seria o projeto-piloto da parceria, que prometia ajudar os quilombolas
a melhorar a gestão e citava até exportação. Leia: Empresário que apoiou 
Bolsonaro rejeita rótulo de 'bolsonarista' O ministério afirma que não houve 
gasto público na iniciativa, que não saiu do papel.(Por Eduardo Barretto)
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/parceria-do-brasil-200-com-
ministerio-nao-saiu-do-papel-24721745
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-02 18:14:23
Título: Cinco momentos em que Bolsonaro expressou torcida por Trump e desafeto 
por Biden
Descrição: Apesar da vantagem do democrata Joe Biden nas pesquisas de intenção 
de voto na eleição americana, o presidente Jair Bolsonaro já deixou claro que 
torce por Donald Trump — e chegou a dizer que Brasil terá que \se virar\ caso o 
democrata ganhe.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54728318
 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-02 22:58:15
Título: Lélia Gonzalez, onipresente
Descrição: Mulher, negra, intelectual e ativista foi pioneira nas discussões 
sobre relação entre gênero e raça, ao propor uma visão afro-latino-americana do 
feminismo. A abrangência de seu pensamento, que atravessa filosofia, psicanálise
e candomblé, pode ser vista em uma nova coletânea, a primeira em uma editora 
comercial
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-25/lelia-gonzalez-
onipresente.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-03 00:00:00
Título: Morto aos 95 anos, Paulo Bonavides era considerado um dos maiores 
constitucionalistas do Brasil
Descrição: Várias autoridades e personalidades do mundo político usaram as redes
sociais para se despedir do professor Paulo Bonavides, docente emérito da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.Leia mais (11/03/2020 - 
00h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/morto-aos-95-anos-paulo-bonavides-era-considerado-um-dos-
maiores-constitucionalistas-do-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-02 00:00:00
Título: Big techs enfrentam desinformação de forma reativa e desorganizada, diz 
pesquisadora
Descrição: No discurso, as big techs refutam a ideia de que são moderadoras de 
conteúdo, mas na prática, tomam decisões sobre a circulação de informações 
baseadas em processos pouco transparentes. A avaliação é da pesquisadora de 
regulação de mídia Beatriz Barbosa, mestre em políticas públicas e integrante da
organização Intervozes.Leia mais (11/02/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/big-techs-enfrentam-desinformacao-de-forma-reativa-e-
desorganizada-diz-pesquisadora.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-03 06:03:17
Título: Huawei elabora plano ambicioso para contornar bloqueio de mercado de 
semicondutores dos EUA
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Descrição: A empresa chinesa procura um caminho de saída em meio às restrições 
de exportação de chips impostos por Washington, que pretende retardar o 
desenvolvimento da China, diz mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020110316320576-huawei-elabora-
plano-ambicioso-para-contornar-bloqueio-de-mercado-de-semicondutores-dos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-03 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 3 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (3), marcada pelas eleições norte-americanas, pelos atentados 
terroristas perpetrados pelo Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e 
demais países) na Áustria e no Afeganistão, e pelo alerta da ONU para crimes de 
guerra em Nagorno-Karabakh.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020110316320324-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-3-de-novembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 16:36:40
Título: Argentina comprará 25 milhões de doses da vacina russa Sputnik V
Descrição: A informação foi confirmada pelo presidente argentino, Alberto 
Fernández, em entrevista para a Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110216317970-argentina-comprara-25-
milhoes-de-doses-da-vacina-russa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 15:25:00
Título: Vaticano diz que declarações do Papa sobre união civil de homossexuais 
foram tiradas de contexto
Descrição: Documentário sobre Francisco emendou falas de antiga entrevista, diz 
Secretaria de Estado, mas nota confirma que casais gays têm direito à proteção 
legal.
Url :https://br.sputniknews.com/mundo/2020110216317882-vaticano-diz-que-
declaracoes-do-papa-sobre-uniao-civil-de-homossexuais-foram-tiradas-de-contexto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 13:08:23
Título: Pesquisa aponta que 52% dos brasileiros acham seguro votar durante a 
pandemia
Descrição: Uma pesquisa feita pelo PoderData mostrou que 52% da população 
brasileira diz se sentir segura para votar pessoalmente nas eleições municipais 
deste ano.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110216317636-pesquisa-aponta-que-52-
dos-brasileiros-acham-seguro-votar-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 12:23:29
Título: Avaliado em US$ 700 bi, UE e China estão em guerra comercial pelo 
mercado de hidrogênio, diz mídia
Descrição: Hidrogênio ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e 
evita as piores consequências das mudanças climáticas. Dessa forma, desencadeou-
se uma corrida global para construir um negócio que pode valer bilhões de 
dólares.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020110216317269-avaliado-em-US-700-bi-
UE-e-China-esto-em-guerra-comercial-pelo-mercado-de-hidrognio-diz-mdia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 10:54:00
Título: Alta recorde do dólar vai provocar a falta do arroz na mesa do 
brasileiro?
Descrição: Uma pesquisa do Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP em 
convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), revelou que o preço médio do pacote de 5 kg de arroz 
aumentou 71% durante a pandemia da COVID-19.
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Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020110216316446-alta-recorde-dolar-
vai-provocar-falta-do-arroz-na-mesa-do-brasileiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-02 10:24:54
Título: Tendo Brasil como maior fornecedor, por que China recorre à Tanzânia 
para importar soja?
Descrição: A China, como grande consumidor de soja, fechou acordo para importar 
soja da Tanzânia. Será que o Brasil pode perder seu maior comprador de soja 
devido ao acordo de importação entre a China e a Tanzânia?
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020110216316312-tendo-brasil-como-
maior-fornecedor-por-que-china-recorre-a-tanzania-para-importar-soja/
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