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Fonte: #CarlosMarighella
Data: 2020-11-04
Título: Há 51 anos, em 04 de novembro de 1969, era assassinado o político, 
escritor e revolucionário Carlos Marighella em uma emboscada do Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS) comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury.
Descrição: Depois do assassinato de Carlos Marighella muitas homenagens foram 
feitas ao revolucionário, e com o passar dos anos muitos ainda procuram conhecer
sua história. Com uma vida muito agitada, o baiano lutou até onde pôde 
defendendo o que acreditava. Nunca se calou diante da censura e repressão. Preso
e torturado inúmeras vezes, continuou na busca de uma sociedade livre de 
opressões. Assassinado e ainda vivo em ideais. Carlos Marighella, presente!

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-04 02:45:05
Título: Eleições nos EUA: tanto Trump quanto Biden falam no Twitter sobre 
vitória
Descrição: O ex-vice-presidente Joe Biden e sua esposa Juill Biden fazem 
declarações diretamente da sede de sua campanha em Wilmington, estado de 
Delaware.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110416327131-eleicoes-eua-tanto-
trump-biden-falam-twitter-vitoria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 10:18:07
Título: Com 95% das urnas apuradas, Biden ultrapassa Trump em Wisconsin
Descrição: Estado garante 10 votos no colégio eleitoral. Apesar de eleger 
democratas desde 1984, eleitores optaram por Trump em 2016
Url :https://revistaforum.com.br/global/com-95-das-urnas-apuradas-biden-
ultrapassa-trump-em-wisconsin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 03:43:30
Título: Filadélfia decide interromper divulgação da votação pelo correio
Descrição: Cidade faz parte do estado da Pensilvânia, um dos considerados 
“estados decisivos” dessas eleições presidenciais norte-americanas, e computou 
menos de um quarto dos votos pelo correio, cuja maioria tende a favorecer Joe 
Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/filadelfia-decide-interromper-
divulgacao-da-votacao-pelo-correio/

Fonte: Xinhua
Título: Biden expressa confiança em vitória e pede por paciência
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/04/c_139490338.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 09:48:24
Título: Autoridades internacionais criticam Trump por se autodeclarar vencedor 
de eleições nos EUA
Descrição: Atual presidente dos EUA voltou a ameaçar ir à Suprema Corte se 
houver \fraude\ contra ele. Entidades de direitos humanos cobram fiscalização
Url :https://revistaforum.com.br/global/autoridades-internacionais-criticam-
trump-por-se-autodeclarar-vencedor-de-eleicoes-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-04 09:43:11
Título: Com Biden à frente, Trump se autodeclara vencedor e diz que vai à 
Suprema Corte paralisar “votação”
Descrição: Trump tenta frear contagem de votos pelos Correios, método usado 
preferencialmente por Democratas. Com 87% das urnas apuradas Biden vence e tem 
maior projeção de delegados, que definem eleições nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/com-biden-a-frente-trump-se-
autodeclara-vencedor-e-diz-que-vai-a-suprema-corte-paralisar-votacao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 21:23:15
Título: O lucro não Vale a vida: MST de MG é exemplo de produção e enfrentamento
à mineração
Descrição: Além de recuperar as bacias do Rio Doce e Paraopeba Sem Terra fazem 
enfrentamento ao modelo predatório de mineração e produzem para o campo e cidade
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/o-lucro-nao-vale-a-vida-mst-
de-mg-e-exemplo-de-producao-e-enfrentamento-a-mineracao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 04:08:02
Título: MP denuncia Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz no caso das rachadinhas
Descrição: O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o ex-assessor Fabrício
Queiroz foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por organização 
criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. A denúncia 
oferecida pelo MP do RJ contra Flávio Bolsonaro e Queiroz tem como objeto as 
rachadinhas na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/mp-denuncia-flavio-bolsonaro-e-
fabricio-queiroz-no-caso-das-rachadinhas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 18:38:17
Título: Sentença de “estupro culposo” no caso Mari Ferrer revolta internautas
Descrição: O termo estupro culposo cunhado para absolver um empresário acusado 
de estuprar a modelo Mari Ferrer revolta a internet e o meio político nacional 
nesta terça-feira (3). O caso foi retratado em uma matéria do portal Intercept 
Brasil. André de Camargo Aranha foi acusado de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sentenca-de-estupro-culposo-no-
caso-mari-ferrer-revolta-internautas/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-03 22:52:00
Título: Autonomia do BC é aprovada no Senado Federal
Descrição: A maioria dos senadores brasileiros aprovou, na noite desta terça-
feira (3), um projeto de lei que determina a autonomia do Banco Central, 
prevendo um mandato de quatro anos para seus diretores.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110316325283-autonomia-do-bc-e-
aprovada-no-senado-federal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 03:06:47
Título: Cirurgia cerebral de Maradona foi bem sucedida, informa imprensa 
argentina
Descrição: Intervenção foi realizada pelo menos cirurgião que operou Cristina 
Kirchner em 2013, por um quadro que, segundo ele mesmo, “partiu de um 
diagnóstico semelhante”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cirurgia-cerebral-de-maradona-foi-bem-
sucedida-informa-imprensa-argentina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 23:45:16
Título: CVM absolve Dilma Rousseff de irregularidades em projetos da Petrobras
Descrição: Para a maioria dos julgadores, o conselho de administração da 
Petrobras não tinha como questionar informações sobre os projetos repassadas 
pela diretoria
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Url :https://jornalggn.com.br/justica/cvm-absolve-dilma-rousseff-de-
irregularidades-em-projetos-da-petrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 13:56:59
Título: EUA: demora em apuração das eleições pode gerar \violência política\, 
diz ativista
Descrição: Nesta terça (3) os Estados Unidos chegaram à data oficial da eleição 
com quase cem mil votos antecipados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/movimentos-populares-discutem-
impactos-das-eleicoes-dos-eua-nas-americas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 20:59:20
Título: Cerca de 90% dos quilombolas estão sem cesta básica durante a pandemia, 
diz advogada
Descrição: Advogados populares aguardam julgamento de ação no STF para garantir 
atendimento à população quilombola contra covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/cerca-de-90-dos-quilombolas-
estao-sem-cesta-basica-durante-a-pandemia-diz-advogada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 19:26:56
Título: \160 mil vidas perdidas não foram acidente\, diz deputada que propôs 
renda básica 
Descrição: Em entrevista ao BdFRS, Fernanda Melchionna fala sobre o PL da Renda 
Básica e seu plano de criar o auxílio municipal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/160-mil-vidas-perdidas-nao-
foram-acidente-diz-deputada-que-propos-renda-basica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 19:16:23
Título: Após cinco semanas, ritmo de propagação da covid-19 volta a subir no 
Brasil
Descrição: Índice indica que transmissão está fora de controle, país registrou 
quase 12 mil novos pacientes em 24 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/apos-cinco-semanas-ritmo-de-
propagacao-da-covid-19-volta-a-subir-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 18:39:36
Título: Governadores pressionam Congresso para acelerar compra de vacina contra 
covid-19
Descrição: Em encontro com presidentes da Câmara, Maia, e do Senado, Alcolumbre,
lideranças estaduais pedem pressa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/governadores-pressionam-
congresso-para-acelerar-compra-de-vacina-contra-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 18:25:31
Título: No Rio de Janeiro, pesquisa aponta Paes na liderança seguido por 
Benedita da Silva 
Descrição: Desta vez, levantamento da Inteligence Serviços apresenta ainda 
Martha Rocha em terceiro e Crivella em quarto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/no-rio-de-janeiro-pesquisa-
aponta-paes-na-lideranca-seguido-por-benedita-da-silva

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 17:56:23
Título: Artigo | É hora de resgatar o Orçamento Participativo
Descrição: Após duas décadas, direita esvaziou mecanismos de participação em 
Belo Horizonte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/artigo-e-hora-de-resgatar-o-
orcamento-participativo
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 17:06:45
Título: No Ceará, ações municipais promovem a agroecologia
Descrição: Piquet Carneiro é um dos cinco municípios que concentram o maior 
número de iniciativas no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/no-ceara-acoes-municipais-
promovem-a-agroecologia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 17:06:05
Título: Mulheres palestinas são detidas arbitrariamente pelas forças de ocupação
isralelenses
Descrição: Organizações feministas e de esquerda denunciam ataques noturnos e 
prisões ilegais na região da Cisjordânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/mulheres-palestinas-sao-detidas-
arbitrariamente-pelas-forcas-de-ocupacao-isralelenses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 16:23:09
Título: Prefeitura de SP faz pouco contra desemprego e mantém taxa acima da 
média nacional
Descrição: Em 2020 enquanto o desemprego no Brasil foi de 12,2% em São Paulo 
alcançou 13,2% até o momento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/prefeitura-de-sp-faz-pouco-
contra-desemprego-apesar-de-taxas-acima-da-media-nacional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 15:37:55
Título: \Queimar a caatinga é formar mais desertos\, diz especialista em meio 
ambiente
Descrição: Só no sertão pernambucano já foram contabilizadas cerca de 250 
ocorrências de incêndio em vegetação nativa da caatinga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/queimar-a-caatinga-e-formar-
mais-desertos-diz-especialista-em-meio-ambiente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 14:39:19
Título: Falta d'água em Curitiba e região metropolitana não é culpa só da 
estiagem 
Descrição: Há anos se sabe de necessidade de investimentos, mas Sanepar e 
governos não fizeram
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/falta-d-agua-em-curitiba-e-
regiao-metropolitana-nao-e-culpa-so-da-estiagem

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 13:23:29
Título: Coletânea de textos de mulheres quilombolas inaugura Selo Sueli Carneiro
Descrição: Obra “Mulheres Quilombolas: Territórios de Existências Negras 
Femininas” é escrito por 18 quilombolas de todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/coletanea-de-textos-de-mulheres-
quilombolas-inaugura-selo-sueli-carneiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-03 07:45:20
Título: Sem serviços locais, crianças com câncer do Norte e Nordeste são 
tratadas em SP
Descrição: Ação de voluntários e de organizações da sociedade civil faz a 
diferença no acolhimento a pacientes com tumor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/sem-servicos-locais-criancas-
com-cancer-do-norte-e-nordeste-sao-tratadas-em-sp
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 01:00:30
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Título: Covid-19: Cuba apresenta um novo projeto de vacina que não é injetável
Descrição: Cientistas cubanos trabalham por uma terceira vacina contra a Covid-
19, a primeira que não é injetável e se aplicaria por via nasal. O projeto é 
desenvolvido pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB). O atual 
esforço centra-se na imunização pela via nasal já que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/covid-19-cuba-apresenta-um-novo-
projeto-de-vacina-que-nao-e-injetavel/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 00:57:08
Título: PGR defende obrigatoriedade de vacinas, e agora Bolsonaro?
Descrição: Nesses tempos em que o presidente Bolsonaro (sem partido) e a 
extrema-direita defendem a liberdade de que a vacina contra a Covid-19 não seja 
obrigatória, um parecer da Procuradoria-geral da República chama a atenção. A 
PGR defende que crianças e adolescentes têm direito à vacinação, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pgr-defende-obrigatoriedade-de-
vacinas-e-agora-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 00:10:24
Título: STJ adia de novo análise de recurso de Lula no caso tríplex do Guarujá 
(SP)
Descrição: Pela segunda vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou o exame 
do recurso do ex-presidente Lula sobre o processo do tríplex no Guarujá (SP). O 
novo adiamento da Quinta Turma do STJ ocorreu em menos de duas semanas. A 
análise no colegiado estava prevista 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/stj-adia-de-novo-analise-de-
recurso-de-lula-no-caso-triplex-do-guaruja-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 23:54:58
Título: Eleições 2020: PT alerta para ‘fábrica de fake news’ na reta final da 
campanha
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) monitora com atenção o movimento nas
redes sociais nos últimos meses impulsionado por apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro. Segundo uma análise do partido, os temas favoritos da fábrica de 
mentiras nos meses de setembro e outubro foram sobre Amazônia, eleições, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-2020-pt-alerta-para-
fabrica-de-fake-news-na-reta-final-da-campanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 23:16:43
Título: Especial de Natal de Porta dos Fundos que retrata ‘Jesus gay’ poderá ser
veiculado, decide STF
Descrição: A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve no ar a 
veiculação do especial de Natal do Porta dos Fundos, exibido na Netflix, cuja 
produção faz sátira da história de Jesus Cristo. O filme sugere que Cristo era 
gay e questiona a vocação de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/especial-de-natal-de-porta-dos-
fundos-que-retrata-jesus-gay-podera-ser-veiculado-decide-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 22:24:26
Título: Requião: ‘Senado promove estupro doloso com autonomia do Banco Central’
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), por falta de oposição, 
criticou o Senado por votar a remuneração de bancos e a independência do Banco 
Central. A conta remunerada dos bancos no BC, mais a independência do Banco 
Central, estupro doloso da soberania nacional e da luta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/requiao-senado-promove-estupro-
doloso-com-autonomia-do-banco-central/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 21:47:40
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Título: Justiça suspende debate promovido por portal de extrema direita em 
Curitiba
Descrição: Petista foi preterido de debate que seria realizado por portal de 
extrema direita na capital paranaense O juiz Rodrigo Domingos Peluso Júnior 
suspendeu a pedido do PT a primeira rodada de debates realizado pelo ex-jornal 
Gazeta do Povo, em Curitiba, porque o portal de extrema 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/justica-suspende-debate-promovido-
por-portal-de-extrema-direita-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 21:12:01
Título: [Ao vivo] Senado vota a polêmica autonomia do Banco Central
Descrição: O Senado realiza nesta terça-feira (3) sessão deliberativa remota, 
que vota a autonomia do Banco Central. O projeto de lei (PLP 19/2019) assegura 
autonomia operacional ao Banco Central. A proposta, do senador Plínio Valério 
(PSDB-AM), fixa mandatos para diretoria e tira o status de ministro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ao-vivo-senado-vota-a-polemica-
autonomia-do-banco-central/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 20:56:57
Título: Bolsonaro está fora: Governadores discutem vacina e finanças com Maia e 
Alcolumbre
Descrição: Governadores de todas as cinco regiões do país se reuniram nesta 
terça-feira (3) com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para tratar da vacina contra a 
Covid-19 e da situação financeira dos estados. Os governadores foram 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-esta-fora-governadores-
discutem-vacina-e-financas-com-maia-e-alcolumbre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 19:26:39
Título: Moro vai gravar vídeo de apoio para candidato a vereador de Curitiba
Descrição: O ex-ministro Sérgio Moro vai gravar vídeo pedindo voto para o 
empresário Fábio Aguayo, candidato a vereador pelo PSL de Curitiba. Como o Blog 
do Esmael havia informado em primeira mão, Aguayo é o único candidato a vereador
que terá apoio explícito do ex-juiz da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/moro-vai-gravar-video-de-apoio-
para-candidato-a-vereador-de-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 14:38:36
Título: Orlando Silva denuncia ataques racistas pelas redes sociais
Descrição: O deputado e candidato a prefeito de São Paulo, Orlando Silva (PCdoB)
anunciou que prestou queixa para representação criminal contra ataques racistas 
que sofreu nas redes sociais. Fui à Delegacia de Polícia para fazer 
representação criminal contra pessoas que têm feito ataques racistas a mim 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/orlando-silva-denuncia-ataques-
racistas-pelas-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-03 14:36:57
Título: Benedita, Crivella e Martha travam emocionante batalha pelo 2º turno no 
Rio
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma nesta terça-feira (3) que o Rio de Janeiro 
tem a mais empolgante luta pela segunda vaga nestas eleições. De acordo com o 
instituto, os candidatos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), do ex-
governador Ciro Gomes (PDT) e do ex-presidente Lula (PT) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/benedita-crivella-e-martha-travam-
emocionante-batalha-pelo-2o-turno-no-rio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 10:00:57
Título: Os EUA também têm problemas com sua Suprema Corte, por Luis Nassif
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Descrição: O fortalecimento da ala conservadora da Suprema Corte poderá 
fortalecer os republicanos - responsáveis pela atual formação da corte, sendo 
responsáveis por 6 dos últimos 10 juízes - criando uma círculo vicioso que 
ameaça a democracia.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-eua-tambem-tem-problemas-com-
sua-suprema-corte-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 23:29:40
Título: Juiz manda correio dos EUA realizar busca por cédulas atrasadas
Descrição: De acordo com os dados dos serviço postal dos EUA, cerca de 300 mil 
cédulas que chegaram aos centros do correio estavam com seus avisos de 
recebimento em aberto
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/juiz-manda-correios-dos-eua-realizar-
busca-por-cedulas-atrasadas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 21:33:44
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de terça-feira, 3 de 
novembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
29/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 21:23:15
Título: O lucro não Vale a vida: MST de MG é exemplo de produção e enfrentamento
à mineração
Descrição: Além de recuperar as bacias do Rio Doce e Paraopeba Sem Terra fazem 
enfrentamento ao modelo predatório de mineração e produzem para o campo e cidade
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/o-lucro-nao-vale-a-vida-mst-
de-mg-e-exemplo-de-producao-e-enfrentamento-a-mineracao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 21:07:04
Título: Tentativa de acordo entre a Vale e o Estado de MG compromete direitos 
dos atingidos da Bacia de Paraopeba
Descrição: Atingidos da bacia do rio Paraopeba foram surpreendidos no último dia
22 com a notícia de um acordo sobre parte dos danos decorrentes do rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho
Url :https://jornalggn.com.br/movimentos-sociais/tentativa-de-acordo-entre-a-
vale-e-o-estado-de-mg-compromete-direitos-dos-atingidos-da-bacia-de-paraopeba/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 21:00:54
Título: Movimentos populares discutem impactos das eleições dos EUA nas Américas
Descrição: Nesta terça (3) os Estados Unidos chegaram à data oficial da eleição 
com quase cem mil votos antecipados
Url :https://jornalggn.com.br/america-latina/movimentos-populares-discutem-
impactos-das-eleicoes-dos-eua-nas-americas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 20:49:04
Título: Pobre de direita e esquerda alienada, por Homero Fonseca
Descrição: Perplexidade e ironia sobre comportamento político do povo revelam 
desconexão entre classe média progressista e a massa ignara
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/pobre-de-direita-e-esquerda-alienada-por-
homero-fonseca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 20:22:59
Título: Segunda onda da pandemia, crise socioeconômica e reformas, por Rodrigo 
Medeiros e Luiz Henrique Faria
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Descrição: Na medida do possível, é preciso evitar apertar a política fiscal 
muito cedo em uma recuperação e buscar garantir suporte contínuo para a saúde, 
os indivíduos e as empresas.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/segunda-onda-da-pandemia-crise-
socioeconomica-e-reformas-por-rodrigo-medeiros-e-luiz-henrique-faria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 20:11:18
Título: Ensino médio paulista retoma aulas presenciais
Descrição: Volta dos alunos do ensino médio não é obrigatória e ficará à 
critério dos estudantes e seus pais, por isso as atividades remotas continuam
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ensino-medio-paulista-retoma-aulas-
presenciais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 19:30:47
Título: Arquitetas brasileiras são premiadas em concurso pan-americano
Descrição: A arquiteta e urbanista Erminia Maricato é a primeira mulher a 
receber a Medalha de Ouro, prêmio máximo da Federação Pan-Americana de 
Associações de Arquitetos (FPAA).
Url :https://jornalggn.com.br/habitacao/arquitetas-brasileiras-sao-premiadas-em-
concurso-pan-americano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-03 19:22:12
Título: Caso Mariana Ferrer: uma violência contra todas as mulheres brasileiras
Descrição: Caso Mariana Ferrer volta acender a discussão sobre a cultura do 
estupro no Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/caso-mariana-ferrer-uma-violencia-contra-
todas-as-mulheres-brasileiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 05:39:50
Título: Trump vence na Flórida e conquista um dos considerados “estados 
decisivos”
Descrição: Candidato à reeleição esteve em segundo durante quase toda a 
apuração, mas conseguiu a virada na reta final, que lhe valeu uma vantagem 
apertada, porém definitiva
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-vence-na-florida-e-conquista-um-
dos-considerados-estados-decisivos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 05:01:41
Título: Movimento de ultradireita QAnon elege representante ao Congresso dos EUA
Descrição: Para se eleger pelo estado da Geórgia, empresária Marjorie Taylor 
Greene abrandou seu conhecido discurso conspiratório durante a campanha, 
adotando tom eleitoralmente mais viável
Url :https://revistaforum.com.br/global/movimento-de-ultradireita-qanon-elege-
representante-ao-congresso-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 04:11:21
Título: Nova Jersey decide legalizar uso recreativo da maconha
Descrição: Plebiscito no estado aconteceu junto com as eleições presidenciais, e
teve resultado contundente: 67% dos eleitores votaram a favor da legalização do 
consumo para adultos maiores de 21 anos
Url :https://revistaforum.com.br/global/nova-jersey-decide-legalizar-uso-
recreativo-da-maconha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 03:39:01
Título: Ativista do Black Lives Matter se elege para o Congresso dos EUA
Descrição: Cori Bush, que integra a ala socialista do Partido Democrata, 
conseguiu uma das vagas do Missouri na Câmara

https://revistaforum.com.br/global/nova-jersey-decide-legalizar-uso-recreativo-da-maconha/
https://revistaforum.com.br/global/nova-jersey-decide-legalizar-uso-recreativo-da-maconha/
https://revistaforum.com.br/global/movimento-de-ultradireita-qanon-elege-representante-ao-congresso-dos-eua/
https://revistaforum.com.br/global/movimento-de-ultradireita-qanon-elege-representante-ao-congresso-dos-eua/
https://revistaforum.com.br/global/trump-vence-na-florida-e-conquista-um-dos-considerados-estados-decisivos/
https://revistaforum.com.br/global/trump-vence-na-florida-e-conquista-um-dos-considerados-estados-decisivos/
https://jornalggn.com.br/noticia/caso-mariana-ferrer-uma-violencia-contra-todas-as-mulheres-brasileiras/
https://jornalggn.com.br/noticia/caso-mariana-ferrer-uma-violencia-contra-todas-as-mulheres-brasileiras/
https://jornalggn.com.br/habitacao/arquitetas-brasileiras-sao-premiadas-em-concurso-pan-americano/
https://jornalggn.com.br/habitacao/arquitetas-brasileiras-sao-premiadas-em-concurso-pan-americano/
https://jornalggn.com.br/noticia/ensino-medio-paulista-retoma-aulas-presenciais/
https://jornalggn.com.br/noticia/ensino-medio-paulista-retoma-aulas-presenciais/
https://jornalggn.com.br/artigos/segunda-onda-da-pandemia-crise-socioeconomica-e-reformas-por-rodrigo-medeiros-e-luiz-henrique-faria/
https://jornalggn.com.br/artigos/segunda-onda-da-pandemia-crise-socioeconomica-e-reformas-por-rodrigo-medeiros-e-luiz-henrique-faria/


Url :https://revistaforum.com.br/global/ativista-do-black-lives-matter-se-elege-
para-o-congresso-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 03:06:47
Título: Cirurgia cerebral de Maradona foi bem sucedida, informa imprensa 
argentina
Descrição: Intervenção foi realizada pelo menos cirurgião que operou Cristina 
Kirchner em 2013, por um quadro que, segundo ele mesmo, “partiu de um 
diagnóstico semelhante”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cirurgia-cerebral-de-maradona-foi-bem-
sucedida-informa-imprensa-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 02:53:04
Título: Eleita a primeira senadora transexual da história dos EUA
Descrição: A democrata Sarah McBride ganhou uma cadeira no Senado pelo estado de
Delaware, \Espero que esta noite mostre a uma criança LGBTQ que nossa democracia
também é grande o suficiente para ela\, comemorou
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/eleita-a-primeira-senadora-
transexual-da-historia-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 00:03:38
Título: Tribunal peruano arquiva caso de estupro porque a vítima estava com 
lingerie vermelha
Descrição: Três juízes (incluindo duas mulheres) de uma cidade do interior 
entenderam que “o uso roupas íntimas indica que ela estava predisposta a fazer 
sexo com o acusado”. Ministério Público do Peru pediu anulação da decisão
Url :https://revistaforum.com.br/global/tribunal-peruano-arquiva-caso-de-
estupro-porque-a-vitima-estava-com-lingerie-vermelha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 23:52:05
Título: Mourão joga crime de responsabilidade no colo do presidente, por Cleber 
Lourenço
Descrição: É... Pelo visto, Mourão não está para brincadeira! Isso tudo depois 
de “brincar de cabo de força” com Bolsonaro na questão da vacina contra covid-19
desenvolvida no Instituto Butantã, quando o vice afirmou que “quem decide é o 
presidente”.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/mourao-joga-crime-de-
responsabilidade-no-colo-do-presidente-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 23:49:17
Título: Manifestantes anti-Trump lotam imediações da Casa Branca e entram em 
confronto com a polícia
Descrição: Centenas de pessoas se concentram em frente à sede do governo dos EUA
para acompanhar a apuração da eleição presidencial, um manifestante anti-Trump 
teria sido detido
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/manifestantes-anti-trump-
lotam-imediacoes-da-casa-branca-e-entram-em-confronto-com-a-policia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 23:07:10
Título: Organizações convocam marcha em favor de Mariana Ferrer em São Paulo
Descrição: Protesto acontecerá na tarde de domingo, 8 de novembro, terá 
concentração no MASP, e inclui algumas recomendações de segurança devido à 
pandemia Evento será acompanhado pelas hashtags #EstuproCulposoNãoExiste e 
#JustiçaPorMariFerrer
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/organizacoes-convocam-marcha-em-favor-
de-mariana-ferrer-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-03 21:29:10
Título: Funcionária do Walmart se demite pelo alto-falante e denuncia racismo e 
assédio sexual no supermercado
Descrição: \Essa empresa trata os funcionários como merda\, disse a trabalhadora
ao expor o Walmart através do alto-falante da loja, vídeo viralizou nas redes, 
assista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/funcionaria-do-walmart-se-demite-
pelo-alto-falante-e-denuncia-racismo-e-assedio-sexual-no-supermercado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 20:38:19
Título: Benedita está na frente de Martha e Crivella em nova pesquisa no Rio
Descrição: Estudo da Inteligence Serviços aponta crescimento de 3 pontos da 
candidata do PT, que agora aparece com 12%, na frente de Martha Rocha (PDT) e 
Crivella (Republicanos), Paes (DEM) lidera
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/benedita-esta-na-frente-
de-martha-e-crivella-em-nova-pesquisa-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 19:06:01
Título: Marcia Tiburi lança novo livro sobre fascismo em live com Jean Wyllys
Descrição: Instagram da escritora foi hackeado durante transmissão em que ela 
falava de sua nova obra “Como derrotar o Turbo-Tecno-Macho-Nazifascismo”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/novo-livro-de-marcia-tiburi-sobre-
fascismo-e-apresentado-em-live-hoje-com-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-03 17:01:37
Título: Etchegoyen diz que encontro com Temer antes do golpe contra Dilma foi 
para ‘troca de impressões’
Descrição: Livro sobre a trajetória do então vice-presidente narra contatos 
frequentes com o Alto Escalão das Forças Armadas. General Villas Boas também é 
citado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/etchegoyen-diz-que-encontro-com-temer-
antes-do-golpe-contra-dilma-foi-para-troca-de-impressoes/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-04 03:00:00
Título: Mesmo com avanços, trabalho doméstico ainda revela desigualdades de 
gênero. Entrevista especial com Luana Simões Pinheiro
Descrição: A pandemia tem se revelado como a gota d’água para derramar o copo 
sob vários aspectos, e um deles é relacionado ao 
http://www.ihu.unisinos.br/604320-mesmo-com-avancos-trabalho-domestico-ainda-
revela-desigualdades-de-genero-entrevista-especial-com-luana-simoes-pinheiro
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-04 06:00:12
Título: Deputado investigado processa banco que depositou R$ 34 milhões por 
engano na conta de assessor
Descrição: RIO - O deputado estadual André Corrêa (DEM-RJ) entrou com um 
processo por danos morais contra o Itaú pelo fato de o banco ter emitido, por 
engano, um depósito de R$ 34 milhões na conta de José Antônio Machado, um de 
seus assessores na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/deputado-investigado-processa-banco-que-
depositou-34-milhoes-por-engano-na-conta-de-assessor-24727615
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-04 06:00:26
Título: No dia da eleição americana, Itamaraty publicou livro de Ernesto com 
elogios a Trump
Descrição: Horas antes do início das eleições americanas, o Itamaraty publicou 
um livro com artigos de Ernesto Araújo, entre eles alguns elogiosos a Donald 
Trump.

https://oglobo.globo.com/brasil/deputado-investigado-processa-banco-que-depositou-34-milhoes-por-engano-na-conta-de-assessor-24727615
https://oglobo.globo.com/brasil/deputado-investigado-processa-banco-que-depositou-34-milhoes-por-engano-na-conta-de-assessor-24727615
http://localhost/78-noticias/595750-trabalho-domestico-vale-10-trilhoes-de-dolares-nao-pagos-a-mulheres-anualmente/
http://localhost/78-noticias/595750-trabalho-domestico-vale-10-trilhoes-de-dolares-nao-pagos-a-mulheres-anualmente/
https://revistaforum.com.br/politica/etchegoyen-diz-que-encontro-com-temer-antes-do-golpe-contra-dilma-foi-para-troca-de-impressoes/
https://revistaforum.com.br/politica/etchegoyen-diz-que-encontro-com-temer-antes-do-golpe-contra-dilma-foi-para-troca-de-impressoes/
https://revistaforum.com.br/noticias/novo-livro-de-marcia-tiburi-sobre-fascismo-e-apresentado-em-live-hoje-com-jean-wyllys/
https://revistaforum.com.br/noticias/novo-livro-de-marcia-tiburi-sobre-fascismo-e-apresentado-em-live-hoje-com-jean-wyllys/
https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/benedita-esta-na-frente-de-martha-e-crivella-em-nova-pesquisa-no-rio/
https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/benedita-esta-na-frente-de-martha-e-crivella-em-nova-pesquisa-no-rio/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/funcionaria-do-walmart-se-demite-pelo-alto-falante-e-denuncia-racismo-e-assedio-sexual-no-supermercado/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/funcionaria-do-walmart-se-demite-pelo-alto-falante-e-denuncia-racismo-e-assedio-sexual-no-supermercado/


Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/no-dia-da-eleicao-americana-
itamaraty-publicou-livro-de-ernesto-com-elogios-trump-24727438
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-04 06:30:49
Título: Ministério da Saúde manda todos os seus servidores no Rio voltarem ao 
trabalho presencial
Descrição: O Ministério da Saúde determinou que todos os servidores da pasta no 
Rio de Janeiro voltem a trabalhar presencialmente.rio-da-saude-manda-todos-os-
seus-servidores-no-rio-voltarem-ao-trabalho-presencial-1-24727468
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-04 06:14:40
Título: Eleições nos EUA: horas após fechamento das urnas, definição do novo 
presidente ainda está distante
Descrição: Em eleição com grande participação e mais de 60 milhões de votos por 
correio, definição dependerá de Estados em que apuração podem se estender por 
dias.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54804406
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-04 07:28:31
Título: Trump surpreende de novo, acossa Biden e adia desfecho nos Estados 
Unidos
Descrição: Presidente acusa democratas de quererem “roubar” a eleição, e Biden 
se mostra otimista com o resultado
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/trump-surpreende-de-
novo-acossa-biden-e-adia-desfecho-nos-estados-unidos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-04 09:35:06
Título: Democratas mantêm a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos 
Descrição: Bancada liderada por Nancy Pelosi esperava ampliar sua vantagem no 
Congresso, mas a conquista de mais cadeiras no Senado ainda está em aberto
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/democratas-mantem-a-
maioria-na-camara-dos-deputados.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-03 00:00:00
Título: Bolsonaristas alvos de inquéritos do STF espalham fake news contra Biden
em dia de eleição nos EUA
Descrição: Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro passaram os últimos dias 
espalhando notícias falsas contra o candidato democrata Joe Biden e a favor do 
republicano Donald Trump, assim como são acusados de fazer em defesa do 
presidente brasileiro. Entre os ataques sem lastro na realidade, insinuaram que 
Biden seria pedófilo, contra cristãos e que ele planeja invadir a Amazônia. Eles
foram alvos de inquéritos do STF sobre fake news. Alguns tiveram suas contas em 
redes sociais bloqueadas.Leia mais (11/03/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/bolsonaristas-alvos-de-inqueritos-do-stf-espalham-
fake-news-contra-biden-em-dia-de-eleicao-nos-eua.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 01:26:00
Título: Projeto cria auxílio emergencial para atingidos por incêndios no 
Pantanal
Descrição: Pessoas de baixa renda que tiveram propriedade destruída pelo fogo 
poderão receber R$ 1 mil mensais durante um ano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703365-projeto-cria-auxilio-emergencial-
para-atingidos-por-incendios-no-pantanal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 23:21:00

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-manda-todos-os-seus-servidores-no-rio-voltarem-ao-trabalho-presencial-1-24727468
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-manda-todos-os-seus-servidores-no-rio-voltarem-ao-trabalho-presencial-1-24727468
https://www.camara.leg.br/noticias/703365-projeto-cria-auxilio-emergencial-para-atingidos-por-incendios-no-pantanal/
https://www.camara.leg.br/noticias/703365-projeto-cria-auxilio-emergencial-para-atingidos-por-incendios-no-pantanal/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/11/bolsonaristas-alvos-de-inqueritos-do-stf-espalham-fake-news-contra-biden-em-dia-de-eleicao-nos-eua.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/11/bolsonaristas-alvos-de-inqueritos-do-stf-espalham-fake-news-contra-biden-em-dia-de-eleicao-nos-eua.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/11/bolsonaristas-alvos-de-inqueritos-do-stf-espalham-fake-news-contra-biden-em-dia-de-eleicao-nos-eua.shtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/democratas-mantem-a-maioria-na-camara-dos-deputados.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/democratas-mantem-a-maioria-na-camara-dos-deputados.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/trump-surpreende-de-novo-acossa-biden-e-adia-desfecho-nos-estados-unidos.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/trump-surpreende-de-novo-acossa-biden-e-adia-desfecho-nos-estados-unidos.html
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54804406
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/no-dia-da-eleicao-americana-itamaraty-publicou-livro-de-ernesto-com-elogios-trump-24727438
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/no-dia-da-eleicao-americana-itamaraty-publicou-livro-de-ernesto-com-elogios-trump-24727438


Título: Projeto cria fundo para amparar vítimas de violência sexual
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703774-projeto-cria-fundo-para-amparar-
vitimas-de-violencia-sexual/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 23:07:00
Título: Projeto inclui prevenção à violência doméstica no currículo escolar 
brasileiro
Descrição: Conteúdo poderá ser apresentado de forma transversal nos ensinos 
fundamental e médio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703344-projeto-inclui-prevencao-a-
violencia-domestica-no-curriculo-escolar-brasileiro/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 22:57:00
Título: Proposta obriga que embalagens informem sobre riscos à saúde provocados 
por álcool, açúcar e glúten
Descrição: Projeto também define que comerciantes divulguem danos desses 
alimentos ao consumidor
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702715-proposta-obriga-que-embalagens-
informem-sobre-riscos-a-saude-provocados-por-alcool-acucar-e-gluten/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 22:40:00
Título: Projeto garante assistência integral a pacientes de Covid-19, mesmo após
alta hospitalar
Descrição: Objetivo é prevenir, acompanhar e tratar possíveis sequelas 
ocasionadas pela doença
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703100-projeto-garante-assistencia-
integral-a-pacientes-de-covid-19-mesmo-apos-alta-hospitalar/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 22:39:00
Título: 88 anos após conquistarem direito ao voto, mulheres buscam ampliar 
representatividade
Descrição: Proposta de Emenda à Constituição em tramitação na Câmara, já 
aprovada pelo Senado, prevê um mínimo de vagas para mulheres em todos os âmbitos
do Legislativo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704503-88-anos-apos-conquistarem-
direito-ao-voto-mulheres-buscam-ampliar-representatividade/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 22:12:00
Título: Proposta prorroga prazo e prevê parcelamento de tributos federais na 
pandemia
Descrição: Pela proposta, os tributos terão o pagamento adiado até o terceiro 
dia útil do mês subsequente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704255-proposta-prorroga-prazo-e-preve-
parcelamento-de-tributos-federais-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 22:04:00
Título: Projeto criminaliza o uso e o comércio de cerol no País
Descrição: Proposta proíbe todos os tipos de linhas cortantes. Principais 
vítimas são motociclistas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702717-projeto-criminaliza-o-uso-e-o-
comercio-de-cerol-no-pais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 21:45:00
Título: Câmara deve votar ajuda a estados após primeiro turno das eleições 
municipais
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Descrição: Governadores e vice-governadores de dez estados estiveram reunidos 
nesta terça-feira com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do 
assunto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704467-camara-deve-votar-ajuda-a-
estados-apos-primeiro-turno-das-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-03 21:18:00
Título: Projeto triplica pena para quem provocar incêndio florestal
Descrição: Proposta altera Lei dos Crimes Ambientais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703019-projeto-triplica-pena-para-quem-
provocar-incendio-florestal/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-04 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 4 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta quarta-feira (4), na qual a apuração das eleições norte-americanas domina 
os noticiários, Flávio Bolsonaro é denunciado pelo escândalo das rachadinhas e 
Etiópia inicia operação militar na região de Tigray.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020110416328633-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-4-de-novembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-03 22:52:00
Título: Autonomia do BC é aprovada no Senado Federal
Descrição: A maioria dos senadores brasileiros aprovou, na noite desta terça-
feira (3), um projeto de lei que determina a autonomia do Banco Central, 
prevendo um mandato de quatro anos para seus diretores.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110316325283-autonomia-do-bc-e-
aprovada-no-senado-federal/
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