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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 23:10:45
Título: TV GGN 20h: A vitoria de Biden e o Brasil
Descrição: O ex-ministro Celso Amorim é entrevistado por Luis Nassif, acompanhe 
uma análise do impacto de uma vitória de Joe Biden sobre o Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-vitoria-de-biden-e-o-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 08:47:03
Título: Flávio Bolsonaro é denunciado por organização criminosa no esquema das \
rachadinhas\
Descrição: Filho do presidente e Queiroz são acusados dos crimes de peculato, 
lavagem de dinheiro e organização criminosa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/flavio-bolsonaro-e-denunciado-
por-organizacao-criminosa-no-esquema-das-rachadinhas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 07:29:08
Título: Não ficaria surpreso com outro desastre em barragens no Brasil, diz ex-
relator da ONU
Descrição: Cinco anos após vazamento em Mariana (MG), Baskut Tuncak analisa que 
não foram tomadas medidas de prevenção suficientes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/nao-ficaria-surpreso-com-outro-
desastre-em-barragens-no-brasil-diz-ex-relator-da-onu

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 23:19:10
Título: Eduardo Bolsonaro chora ao saber da derrota de Donald Trump nos EUA
Descrição: O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair 
Bolsonaro, foi às lágrimas quando soube no início da noite desta quarta-feira 
(4) sobre a inevitabilidade da derrota do republicano Donald Trump. Chamado pelo
pai de Zero Dois, Eduardo chegou a ser cogitado para a embaixada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eduardo-bolsonaro-chora-ao-saber-
da-derrota-de-donald-trump-nos-eua/

Fonte: Xinhua
Título: Governo brasileiro leva embaixadores estrangeiros à Amazônia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/05/c_139493400.htm

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 00:24:26
Título: Câmara aprova retirada de R$ 1,4 bi da Educação para obras de 
infraestrutura
Descrição: Após acordo fechado na Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre diz que 
governo se compromete a fazer reposição dos recursos para o setor
Url :https://jornalggn.com.br/politica/camara-aprova-retirada-de-r-14-bi-da-
educacao-para-obras-de-infraestrutura/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 22:58:58
Título: MP-RJ denuncia esposa de Flávio Bolsonaro e filhas de Queiroz
Descrição: Senador, ex-assessor e outras 15 pessoas foram denunciadas em esquema
de ‘rachadinha’, filho do presidente foi apontado como líder da organização
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mp-rj-denuncia-esposa-de-flavio-bolsonaro-
e-filhas-de-queiroz/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 14:10:45
Título: Ex-assessora confessa que era funcionária fantasma de Flávio Bolsonaro e
prova devolução de 90% do salário
Descrição: Nomeada como assessora de Flávio Bolsonaro, Luiza Sousa Paes disse a 
promotores que nunca trabalhou e entregou extrato bancário que prova devolução 
de salário a Queiroz. Segundo ela, filhas e amigas do ex-PM também atuavam no 
esquema de corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-assessora-confessa-que-
era-funcionaria-fantasma-de-flavio-bolsonaro-e-prova-devolucao-de-90-do-salario/

Fonte: Xinhua
Título: Vice-chanceler chinês pede avanço dos laços da China-EUA no caminho 
correto
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/05/c_139493656.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 20:15:20
Título: Covid-19: quase 2 mil pessoas morreram por falta de leitos no estado do 
Rio
Descrição: Dados foram levantados pela Defensoria Pública e contradizem 
afirmações do prefeito da capital, Marcelo Crivella
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/quase-2-mil-pessoas-de-covid-19-
morreram-por-falta-de-leitos-no-estado-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 19:58:55
Título: Após denúncia de estupro, prefeito de Florianópolis é investigado por 
improbidade
Descrição: Líder nas pesquisas de intenção de voto, Gean Loureiro (DEM) foi 
denunciado por ex-servidora no dia 9 de outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/apos-denuncia-de-estupro-
prefeito-de-florianopolis-e-investigado-por-improbidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 19:53:20
Título: No Rio Grande do Sul,  apenas 12% das candidaturas são de negros 
Descrição: Cenário é reflexo do racismo no país, apontam especialistas. No RS, 
menos de 1% dos candidatos a prefeito são negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/no-rio-grande-do-sul-apenas-12-
das-candidaturas-sao-de-negros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 19:32:57
Título: No Ceará, candidatura coletiva sofre ação jurídica sem precedente legal
Descrição: Partido Progressista protocolou ação judicial alegando propaganda 
eleitoral enganosa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/no-ceara-candidatura-coletiva-
sofre-acao-juridica-sem-precedente-legal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 19:22:14
Título: Ataques de Bolsonaro legitimam agressões contra jornalistas, dizem 
organizações
Descrição: Em 9 meses, presidente atacou imprensa 299 vezes, violência contra 
repórteres no sul do país ganhou repercussão nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/ataques-de-bolsonaro-legitimam-
agressoes-contra-jornalistas-dizem-organizacoes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 18:07:17
Título: Artigo | Os incêndios vieram em caravelas

https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/quase-2-mil-pessoas-de-covid-19-morreram-por-falta-de-leitos-no-estado-do-rio
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/quase-2-mil-pessoas-de-covid-19-morreram-por-falta-de-leitos-no-estado-do-rio
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/05/c_139493656.htm
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-assessora-confessa-que-era-funcionaria-fantasma-de-flavio-bolsonaro-e-prova-devolucao-de-90-do-salario/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ex-assessora-confessa-que-era-funcionaria-fantasma-de-flavio-bolsonaro-e-prova-devolucao-de-90-do-salario/
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/ataques-de-bolsonaro-legitimam-agressoes-contra-jornalistas-dizem-organizacoes
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/ataques-de-bolsonaro-legitimam-agressoes-contra-jornalistas-dizem-organizacoes
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/no-ceara-candidatura-coletiva-sofre-acao-juridica-sem-precedente-legal
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/no-ceara-candidatura-coletiva-sofre-acao-juridica-sem-precedente-legal
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/no-rio-grande-do-sul-apenas-12-das-candidaturas-sao-de-negros
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/no-rio-grande-do-sul-apenas-12-das-candidaturas-sao-de-negros
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/apos-denuncia-de-estupro-prefeito-de-florianopolis-e-investigado-por-improbidade
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/apos-denuncia-de-estupro-prefeito-de-florianopolis-e-investigado-por-improbidade


Descrição: Depois da invasão, restou onça morta na estrada, povos das florestas 
exterminados, povo negro assassinado e doenças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/artigo-os-incendios-vieram-em-
caravelas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 17:22:11
Título: Fortaleza: a 12 dias das eleições, PF faz operação para investigar 
suposto desvio
Descrição: A operação foi criticada por políticos como uma possível 
instrumentalização político da Polícia Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/fortaleza-a-12-dias-das-
eleicoes-pf-faz-operacao-para-investigar-suposto-desvio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 17:17:07
Título: Argumento de advogado contra Mariana Ferrer segue linha utilizada contra
Ângela Diniz
Descrição: Em ambos os casos, os advogados questionaram a vida pessoal da vítima
para favorecer acusados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/argumento-de-advogado-contra-
mariana-ferrer-segue-linha-utilizada-contra-angela-diniz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 16:47:07
Título: Artigo | Crime de Mariana: a centralidade do sofrimento da vítima
Descrição: É preciso a aprovação do projeto de lei da Política Nacional de 
Direitos das Populações Atingidas por Barragens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/artigo-crime-de-mariana-a-
centralidade-do-sofrimento-da-vitima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 16:36:45
Título: Privatização de parques e desmatamento: legado de Doria e Covas para o 
meio ambiente
Descrição: Gestão é criticada por redução do orçamento da Secretaria do Verde e 
inércia diante da devastação da Mata Atlântica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/privatizacao-de-parques-e-
desmatamento-legado-de-doria-e-covas-para-o-meio-ambiente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 16:10:28
Título: Em Porto Alegre, MP determina que a placa em frente ao Dopinha seja 
recolocada
Descrição: Instalada no dia 12 de agosto de 2015, a placa foi uma iniciativa do 
projeto Marcas da Memória
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/em-porto-alegre-mp-determina-
que-a-placa-em-frente-ao-dopinha-seja-recolocada

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 12:00:05
Título: Defesa de Ola Bini acusa manobras do governo do Equador contra 
programador sueco
Descrição: Um ano e meio depois de ser denunciado por pirataria digital, 
programador sueco espera por audiência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/defesa-de-ola-bini-acusa-
manobras-do-governo-do-equador-contra-programador-sueco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 10:25:49
Título: Não recebeu as parcelas de R$300 do auxílio emergencial? Saiba como 
contestar
Descrição: Pedido de revisão deve ser feito no site da Dataprev, caso haja 
aprovação, as parcelas serão pagas no mês seguinte
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/nao-recebeu-as-parcelas-de-r-
300-do-auxilio-emergencial-saiba-como-contestar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 10:08:38
Título: Reféns da Samarco, famílias lutam para reconstruir comunidades 
destruídas pela lama
Descrição: Cinco anos depois, atingidos vivem e adoecem em casas temporárias à 
espera de reassentamentos coletivos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/refens-da-samarco-familias-
lutam-para-reconstruir-comunidades-destruidas-pela-lama
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-04 08:32:47
Título: AO VIVO: acompanhe a apuração das eleições presidenciais nos Estados 
Unidos 
Descrição: Votação se mostrou mais apertada do que parecia ser, e resultado 
ainda é incerto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/04/ao-vivo-acompanhe-a-apuracao-
das-eleicoes-presidenciais-nos-estados-unidos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 22:57:55
Título: Ao vivo: Manifestação gigante em Nova York exige respeito ao voto e Fora
Trump
Descrição: Uma gigantesca manifestação pacífica e de massas ocorre neste momento
(noite de quarta-feira, 4) nas ruas centrais de Nova York exigindo a contagem 
geral dos votos, respeito aos votos pelos Correios e Fora Trump. A passeata 
unifica diversos movimentos, coalizões sociais e organizações de esquerda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ao-vivo-manifestacao-gigante-em-
nova-york-exige-respeito-ao-voto-e-fora-trump/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 21:45:52
Título: Biden prevê que sairá vitorioso enquanto Trump reclama na Justiça
Descrição: O democrata Joe Biden disse nesta quarta-feira (4) que estava “claro”
que ele alcançaria 270 votos eleitorais e ganharia a presidência, embora ele 
tenha parado de declarar vitória. “Não estou aqui para declarar que vencemos, 
mas estou aqui para relatar que, quando a contagem terminar, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/biden-preve-que-saira-vitorioso-
enquanto-trump-reclama-na-justica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 20:35:52
Título: Maduro e Fernández participarão da posse de Luis Arce na Bolívia
Descrição: A chanceler do governo do governo de fato da Bolívia, Karen Longaric,
informou que os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro , e da Argentina, 
Alberto Fernández, estarão presentes na posse de Luis Arce como novo presidente 
de seu país. “Esses convites vieram de instâncias do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maduro-e-fernandez-participarao-da-
posse-de-luis-arce-na-bolivia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 20:08:57
Título: Olavo de Carvalho compara Bolsonaro a um “tatu-bola senil” ao criticar a
mídia
Descrição: O astrólogo Olavo de Carvalho, guru do clã, comparou o presidente 
Jair Bolsonaro a um tatu-bola senil ao criticar a falta de controle da mídia. Ao
discorrer sobre a eleição presidencial americana em que Joe Biden praticamente 
está eleito, derrotando Donald Trump, o guru dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/olavo-de-carvalho-compara-
bolsonaro-a-um-tatu-bola-senil-ao-criticar-a-midia/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-11-04 19:53:26
Título: Após defender estuprador, Rodrigo Constantino é demitido da Jovem Pan
Descrição: O jornalista da extrema-direita Rodrigo Constantino fez um comentário
infeliz no caso do estupro da modelo Mariana Ferrer. Ele gravou um vídeo dizendo
que, sob as mesmas circunstâncias, não denunciaria os possíveis estupradores da 
sua própria filha. Constantino partiu da hipótese de que a moça 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apos-defender-estuprador-rodrigo-
constantino-e-demitido-da-jovem-pan/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 19:45:45
Título: Sarah McBride é eleita primeira senadora transgênero da história dos EUA
Descrição: A democrata Sarah McBride tornou-se na madrugada desta quarta-feira a
primeira senadora transgênero da história dos Estados Unidos. Ela conquistou o 
assento do primeiro distrito de Delaware ao derrotar o republicano Steven 
Washington. McBride, que atualmente é secretária de imprensa nacional da 
organização de direitos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sarah-mcbride-e-eleita-primeira-
senadora-transgenero-da-historia-dos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 19:32:13
Título: “Vou me desfiliar do PT”, diz Requião, após aprovação do BC independente
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), ao Blog do Esmael, manifestou 
nesta quarta-feira (4) descontentamento com o PT após comportamento do partido 
em três eventos políticos no Congresso Nacional: 1- Aprovação do PL 3877, de 
autoria do senador Rogério Carvalho (SE), líder do PT no Senado, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/vou-me-desfiliar-do-pt-diz-requiao-
apos-aprovacao-do-bc-independente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 19:04:42
Título: Eleições americanas: Trump recorre ao tapetão com pedido de recontagem 
em Wisconsin
Descrição: Em desvantagem na apuração dos votos, o presidente Donald Trump 
comunicou nesta quarta-feira (4) que irá pedir recontagem de votos em Wisconsin.
Há suspeitas de irregularidades em diversos condados de Wisconsin, o que levanta
sérias dúvidas sobre a validade dos resultados, diz um comunicado de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-americanas-trump-recorre-
ao-tapetao-com-pedido-de-recontagem-em-wisconsin/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 18:13:55
Título: Desoneração da Folha: Congresso segue transformando o Brasil em um 
Paraguai
Descrição: Com todo o respeito ao país vizinho, o Congresso Nacional continua 
intensificando o projeto de transformar o Brasil num Paraguai. As virtudes da 
nação guarani são deixadas de lado pelos parlamentares verde-amarelo, que 
ressaltam os privilégios de castas e ausência do Estado para os mais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/congresso-segue-transformando-o-
brasil-em-um-paraguai/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 16:12:14
Título: Filha de Queiroz fica em silêncio no inquérito sobre de ter sido 
funcionária fantasma de Bolsonaro
Descrição: A filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, 
implicada no caso dos funcionários fantasmas do gabinete de Jair Bolsonaro na 
Câmara de Deputados, avisou o Ministério Público ficará em silêncio durante a 
investigação. Ela tem se recusado a falar. Contratada formalmente como 
secretária parlamentar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/filha-de-queiroz-fica-em-silencio-
no-inquerito-sobre-de-ter-sido-funcionaria-fantasma-de-bolsonaro/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 15:10:38
Título: STF notifica Bolsonaro sobre queixa de calúnia de Dino
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
pediu esclarecimentos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre uma 
queixa apresentada à Corte pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). O 
governador acusa o presidente de cometer o crime de calúnia Em entrevista à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/stf-notifica-bolsonaro-sobre-
queixa-de-calunia-de-dino/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 14:13:23
Título: Ibope: Triplo empate em Fortaleza entre Capitão Wagner, Luizianne e 
Sarto
Descrição: Um triplo empate entre o Capitão Wagner (Pros), Luizianne Lins (PT) e
Sarto (PDT) é o que constata a pesquisa do Ibope divulgada pela TV Verdes Mares 
na acirrada disputa pela prefeitura de Fortaleza. Segundo o Ibope o candidato do
PDT à Prefeitura de Fortaleza, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ibope-triplo-empate-em-fortaleza-
entre-capitao-wagner-luizianne-e-sarto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 13:13:37
Título: Eleições nos EUA: Estado do Oregon descriminaliza uso de cocaína e 
heroína
Descrição: (ANSA)  Além de escolherem o presidente do país, em disputa que ainda
não está encerrada, os norte-americanos votaram em cerca de 120 plebiscitos em 
32 diferentes estados nas eleições dessa terça-feira (3). Entre as principais 
mudanças, está a alteração de legislação sobre uso de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-nos-eua-estado-do-oregon-
descriminaliza-uso-de-cocaina-e-heroina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 13:06:53
Título: Requião pede voto e engajamento na campanha de candidato petista
Descrição: O ex-senador Roberto Requião tem se destacado nestas eleições como um
espécie de conselheiro-mor de candidatos progressistas e de esquerda. Candidatos
e lideranças de diversos partidos têm se aconselhado com o velho timoneiro. 
Angelo Vanhoni, que já foi vereador em Curitiba, apelou aos conselhos do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/requiao-pede-voto-e-engajamento-na-
campanha-de-vanhoni-para-vereador/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 12:43:14
Título: Trump oficializa saída dos EUA do Acordo de Paris
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou na 
madrugada desta quarta-feira (4) a saída do país do Acordo de Paris. A medida 
foi oficializada em meio a apuração das eleições presidenciais nos EUA, que se 
mantém apertada entre Trump e seu adversário, o democrata 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/trump-oficializa-saida-dos-eua-do-
acordo-de-paris/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-04 11:38:51
Título: Biden lidera enquanto Trump alterna entre euforia e ameaça
Descrição: O democrata Joe Biden continua liderando numericamente a apuração de 
votos na eleição americana enquanto o presidente republicano Donald Trump, que 
tenta a reeleição, alterna entre a euforia do já ganhou e a ameaça de ir à 
Justiça caso as urnas o reprovem. Até as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/biden-lidera-enquanto-trump-
alterna-entre-euforia-e-ameaca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 10:00:05
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Título: A produção industrial continua em marcha lenta, por Luis Nassif
Descrição: O ponto positivo continua sendo a compra de commodities pela China, 
mas impactando os preços internos, devido à desvalorização do real.Este será o 
próximo ponto de preocupação: a disseminação da alta de preços pela economia.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-producao-industrial-continua-
em-marcha-lenta-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 09:00:43
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA Alexandria Ocasio-Cortez vence o segundo mandato em 
perdas caras para os republicanos 926K NYT&gt, Notícias principais Trump e seus 
aliados impulsionam falsas teorias de conspiração em uma tentativa de minar a 
contagem de votos Washington Post: Breaking News, World, U . Impacto de jovens 
eleitores e latinos no Arizona à medida que a contagem de ...
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/manchetes-dos-jornais-dos-eua-183/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 00:33:21
Título: Eduardo Bolsonaro questiona apuração norte-americana
Descrição: Filho do presidente Jair Bolsonaro compartilha mensagem apontando 
fraude na disputa, deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/eduardo-bolsonaro-questiona-apuracao-
norte-americana/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 22:41:09
Título: Indústria elimina perdas apuradas na pandemia, segundo IBGE
Descrição: Produção do setor industrial avança 2,6% em setembro na comparação 
com agosto, apresentando seu quinto avanço consecutivo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/industria-elimina-perdas-apuradas-na-
pandemia-segundo-ibge/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 22:28:25
Título: Os números que levam à Casa Branca, por Felipe A. P. L. Costa
Descrição: No momento em que escrevo (4/11, 16h25), a perspectiva é bem outra: 
Joe Biden está perto de ser declarado vencedor da corrida presidencial (versão 
2020).
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/os-numeros-que-levam-a-casa-branca-por-
felipe-a-p-l-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 22:07:55
Título: EUA: Eleições agora dependem de Nevada, que pode marcar vitória a Biden
Descrição: Mais próximo dos 270 votos, Biden só precisaria de mais um colégio 
para vencer. É o caso de Nevada, com singelos 6 votos, que pode marcar a 
diferença
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-eleicoes-agora-dependem-de-nevada-
que-pode-marcar-vitoria-a-biden/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 21:28:14
Título: STF: Bolsonaro diz que é sua decisão de qual vacina o Brasil terá contra
Covid-19
Descrição: \Somente o Executivo possui condições de definir qual(is) vacina(s) 
poderá(ão) integrar uma possível campanha nacional de vacinação contra a Covid-
19\
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/stf-bolsonaro-diz-que-e-sua-decisao-
de-qual-vacina-o-brasil-tera-contra-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 21:17:16
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Título: Fiocruz poderá entregar a vacina no SUS em março de 2021
Descrição: Mantido o cronograma atual, a expectativa é que a Anvisa aprove a 
vacina em fevereiro e, em março, ela poderá ser disponibilizada através do 
Programa Nacional de Imunizações.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/fiocruz-podera-entregar-a-vacina-no-
sus-em-marco-de-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 21:05:02
Título: Giro Econômico GGN: veja o que aconteceu nos mercados internacionais
Descrição: Expectativa em torno do andamento da eleição à presidência dos 
Estados Unidos afetou ritmo das negociações das bolsas pelo mundo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-veja-o-que-aconteceu-
nos-mercados-internacionais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-04 20:11:59
Título: Deputados derrubam veto à desoneração da folha de pagamentos
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro foi contra prorrogação da medida, válida 
até o final de 2021, decisão ainda precisa ser votada pelos senadores
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/deputados-derrubam-veto-a-desoneracao-da-
folha-de-pagamentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 09:46:40
Título: Demitido após culpar vítimas de estupro, Constantino volta a atacar 
mulheres: “Vulgar ao extremo”
Descrição: Colunista usou foto de influenciadora para mais uma vez ameaçar a 
filha. \Se fizer isso, castigo\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/demitido-apos-culpar-vitimas-de-
estupro-constantino-volta-a-atacar-mulheres-vulgar-ao-extremo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 01:43:02
Título: Ministro libera e TSE vai julgar ação que pode cassar chapa Bolsonaro-
Mourão
Descrição: Ação apresentada pela coligação de Ciro Gomes na eleição de 2018 pede
cassação da chapa de Bolsonaro por disparos de mensagens em massa ilegais no 
WhatsApp
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-libera-e-tse-vai-julgar-acao-
que-pode-cassar-chapa-bolsonaro-mourao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 01:24:32
Título: Almagro, da OEA, ignora eleição nos EUA e reaparece no Twitter para 
falar de furacão
Descrição: Secretário-geral da entidade conhecida por questionar processos 
eleitorais na Bolívia e na Venezuela, ainda não se pronunciou sobre a confusão 
gerada por Donald Trump, que se proclamou vencedor do pleito mesmo estando atrás
na apuração
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/almagro-da-oea-ignora-eleicao-nos-eua-
e-reaparece-no-twitter-para-falar-de-furacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 01:02:52
Título: Abatido com possível vitória de Biden nos EUA, Bolsonaro diz que 
“esperança é a última que morre”
Descrição: Presidente brasileiro, que não esconde a torcida pelo seu ídolo 
Trump, deixou transparecer um semblante triste ao comentar o pleito nos EUA, 
assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/abatido-com-possivel-vitoria-de-biden-
nos-eua-bolsonaro-diz-que-esperanca-e-a-ultima-que-morre/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-05 00:46:44
Título: Campanha de Trump pede na Justiça para frear apuração na Geórgia e na 
Pensilvânia
Descrição: Em ambos os estados, ritmo da contagem parecia indicar possível 
virada de Biden. Comando do candidato republicano já havia feito o mesmo pedido 
em Wisconsin e Michigan
Url :https://revistaforum.com.br/global/campanha-de-trump-pede-na-justica-para-
frear-apuracao-na-georgia-e-na-pensilvania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 23:29:26
Título: Fachin nega pedido da defesa de Lula para suspender julgamento de 
recurso no STJ
Descrição: Ministro do STF sentencia que não há ilegalidade na tramitação do 
recurso, que é sobre a condenação de Lula no caso do tríplex do Guarujá
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fachin-nega-pedido-da-defesa-de-lula-
para-suspender-julgamento-de-recurso-no-stj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 23:07:55
Título: Ivan Valente comenta as eleições nos EUA e em São Paulo
Descrição: Nesta quarta, o Fórum Sindical traz o deputado federal Ivan Valente 
(PSOL) Vamos conversar sobre o cenário da eleição de São Paulo e sobre os 
primeiros resultados pós 3/11, quando se encerra o processo de votação das 
eleições presidenciais nos EUA. Será que chegou a vez de enxotar da democracia 
os negacionistas climáticos, os terraplanistas, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ivan-valente-comenta-as-eleicoes-nos-
eua-e-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 22:58:16
Título: Seguidores de Trump fazem protesto em Michigan para tentar interromper 
apuração
Descrição: Aos gritos de “parem a contagem”, um grupo de cerca de cem pessoas 
agiu com a desculpa de que os resultados no estado até o momento (que favorecem 
Joe Biden) foram fraudados
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-seguidores-de-trump-fazem-
protesto-em-michigan-para-tentar-interromper-apuracao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 22:51:43
Título: “Sou homem, acontece”, diz massagista preso após abusar sexualmente de 
cliente
Descrição: Preso em flagrante, o homem pode ser condenado por importunação 
sexual e pegar até 5 anos de cadeia
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/sou-homem-acontece-diz-massagista-preso-
apos-abusar-sexualmente-de-cliente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 22:40:56
Título: Mortes por Covid-19 já superam 161 mil no país, diz Ministério da Saúde
Descrição: Indicador mantém Brasil como segunda nação com mais vidas perdidas 
devido ao novo coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mortes-por-covid-19-ja-superam-161-
mil-no-pais-diz-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 22:19:52
Título: Bolsonaro quer vender a saúde do povo para grandes empresários, por 
Raimundo Bonfim
Descrição: O que aconteceu na semana passada nos faz relembrar o ocorrido com 
nossos irmãos chilenos que, sob a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), 
também tiveram seu sistema de saúde privatizado. Aliás, a política econômica de 
Guedes vem da mesma escola liberal do tirano chileno.
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Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-quer-vender-a-saude-do-povo-
para-grandes-empresarios-por-raimundo-bonfim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 22:04:38
Título: Quando apuração acabar, seremos vencedores, diz Biden
Descrição: Candidato democrata fez pronunciamento baseado em vitória em 
Wisconsin e desempenho em estados chave
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/quando-apuracao-acabar-seremos-
vencedores-diz-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 21:35:20
Título: Candidato a vereador do PT é assassinado com tiro na cabeça em Paraty 
(RJ)
Descrição: Valmir Tenório, conhecido como \Valmir do Bibi\, era garçom e estava 
disputando sua primeira eleição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/candidato-a-vereador-do-
pt-e-assassinado-com-tiro-na-cabeca-em-paraty-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 21:07:06
Título: Intercept errou ao usar o termo “estupro culposo” para “resumir” o caso 
Mari Ferrer?
Descrição: Site reconhece que expressão não estava na sentença e gera debate 
jornalístico nas redes. Com a repórter do Intercept Schirlei Alves, a advogada 
Tânia Mandarino e a jornalista Laura Capriglione. Apresentação Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/intercept-errou-ao-usar-o-termo-estupro-
culposo-para-resumir-o-caso-mari-ferrer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 17:58:37
Título: CNMP abre investigação sobre atuação de promotor Thiago Carriço no caso 
Mariana Ferrer
Descrição: Nesta terça, o Ministério Público de Santa Catarina divulgou nota 
dizendo que \não é verdade\ que o promotor utilizou o termo \estupro culposo\ 
para inocentar André de Camargo Aranha
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/cnmp-abre-investigacao-sobre-atuacao-de-
promotor-thiago-carrico-no-caso-mariana-ferrer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 17:02:08
Título: Trump volta a acusar fraude em eleições nos EUA e tem mais dois tuítes 
bloqueados
Descrição: Presidente dos EUA colocou em dúvida os sistemas de apuração em 
locais onde Biden o ultrapassou ou recebeu mais votos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/trump-volta-a-acusar-fraude-em-
eleicoes-nos-eua-e-tem-mais-dois-tuites-bloqueados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 15:54:38
Título: Candidato bolsonarista associa CoronaVac à homossexualidade: “o menino 
vai virar menina”
Descrição: Marcelo Frazão Oliveira, que concorre à prefeitura de São Simão, no 
interior paulista, pelo Patriota, ostenta fotos com Jair e Eduardo Bolsonaro em 
cards da campanha. Ele foi denunciado pelo Ministério Público
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/candidato-bolsonarista-
associa-coronavac-a-homossexualidade-o-menino-vai-virar-menina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 15:43:14
Título: Saiba onde a maconha é legalizada nos EUA
Descrição: Além da votação presidencial, uma série de consultas locais são 
feitas simultaneamente à eleição nacional nos EUA. Nas últimas eleições a 
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legalização da maconha foi destaque. Neste ano foi diferente. Os estados de 
Arizona, Montana, Nova Jersey e Dakota do Sul aprovaram a comercialização e uso 
recreativo da maconha. Estes estados se somam a outros [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/outravibe/saiba-onde-a-maconha-e-
legalizada-os-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 11:44:43
Título: EUA elegem os dois primeiros homens gays e negros para o Congresso
Descrição: Ritchie Torres e Mondaire Jones, ambos do Partido Democrata, fizeram 
história ao se tornarem os dois primeiros homens gays e negros a se elegerem 
para o Congresso dos EUA pelo estado de Nova York. De acordo com apuração da CNN
americana e do Daily Mail, a vitória de Torres foi “esmagadora”. O candidato foi
eleito [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eua-elegem-os-dois-primeiros-homens-
gays-e-negros-para-o-congresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 11:43:37
Título: Em noite de eleições nos EUA, Senado atropela e aprova autonomia do 
Banco Central no Brasil
Descrição: Defendido pelo governo Bolsonaro, projeto quer que banco execute suas
atividades sem sofrer pressões \político-partidárias\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-noite-de-eleicoes-nos-eua-senado-
atropela-e-aprova-autonomia-do-banco-central-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 11:11:45
Título: Em outubro, Sanders previu que Trump se declararia reeleito antes de 
resultado final
Descrição: \Esse é o medo que eu e muitas pessoas temos\, disse o senador 
entrevista
Url :https://revistaforum.com.br/global/em-outubro-sanders-previu-que-trump-se-
declararia-reeleito-antes-de-resultado-final/
 
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 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
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
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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: IHU Notícias
Data: 2020-11-05 03:00:00
Título: Os imigrantes denunciam as fragilidades do sistema de exploração e 
exclusão da globalização. Entrevista especial com Sirlei de Souza
Descrição: As migrações que ocorrem no mundo todo não são algo isolado que 
corresponde somente a determinada população, mas antes um fenômeno [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604362-os-imigrantes-denunciam-as-fragilidades-
do-sistema-de-exploracao-e-exclusao-da-globalizacao-entrevista-especial-com-
sirlei-de-souza
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-05 07:11:19
Título: Eleição nos EUA: Biden vence em Wisconsin e Michigan, consolidando 
liderança, Trump entra com ações em três estados
Descrição: No começo da tarde, a campanha de Donald Trump comunicou ter entrado 
com ações judiciais para suspender a contagem em Michigan e Pensilvânia, 
estados-decisivos do Meio-Oeste. A campanha também disse ter pedido recontagem 
em Wisconsin. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/eleicao-nos-eua-biden-vence-em-wisconsin-
michigan-consolidando-lideranca-trump-entra-com-acoes-em-tres-estados-24729745
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-05 07:10:28
Título: Bolsonaro diz que Ernesto Araújo tem 'chance zero' de cair sob Biden 
presidente
Descrição: Jair Bolsonaro tem dito a interlocutores que o trumpista Ernesto 
Araújo tem \chance zero\ de ser demitido sob a presidência de Joe Biden.Aliás, 
Bolsonaro tem mostrado resistência a mudar radicalmente e da noite para o dia 
seu discurso e atitude por conta de Biden. Leia: No dia da eleição americana, 
Itamaraty publicou livro de Ernesto com elogios a Trump Prefere moderar o tom 
aos poucos — e só se Trump perder a batalha judicial.Leia: Trump até hoje não 
segue Bolsonaro nas redes sociais ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS,
ENTREVISTAS E ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui para acessar a 
matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-diz-que-ernesto-araujo-
tem-chance-zero-de-cair-sob-biden-presidente-24729522
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-05 06:30:17
Título: Barroso após acompanhar votação nos EUA: ‘Intolerância e inaceitação do 
outro lado como no Brasil’
Descrição: Luís Roberto Barroso voltou nesta madrugada para o Brasil, após 
acompanhar em Maryland e em Washington DC a votação americana. O presidente do 
TSE se disse impressionado com a semelhança do ambiente político americano com o
brasileiro:\Percebi grande semelhança com o Brasil na polarização, o clima de 
intolerância e a inaceitação do outro lado\.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/barroso-apos-acompanhar-votacao-
nos-eua-intolerancia-inaceitacao-do-outro-lado-como-no-brasil-24729482
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-05 10:04:22
Título: Quatro fatos importantes ocorridos na política do Brasil enquanto mundo 
olhava eleição dos EUA
Descrição: Congresso derrubou veto sobre desonerações e Senado aprovou autonomia
do BC, Flávio Bolsonaro é denunciado nas 'rachadinhas' e STF manda seguir 
julgamento de Lula no caso 'tríplex'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54818277
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-04 22:03:30
Título: Quando a contagem acabar, acreditamos que seremos os vencedores, diz 
Biden
Descrição: Democrata afirmou que não vai declarar vitória, mas acredita que será
o vencedor quando todos os votos forem contados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54819162
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-05 02:27:45
Título: Biden avança à Casa Branca e Trump lança uma batalha judicial agitando o
fantasma de fraude
Descrição: O democrata fez um pronunciamento à imprensa pedindo união, 
transmitindo seu convencimento de que ganharia, mas evitando cravar sua vitória
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-05/biden-avanca-a-casa-
branca-e-trump-lanca-uma-batalha-judicial-agitando-o-fantasma-de-fraude.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-05 01:53:57
Título: Eleições nos EUA mostram as duas faces do voto latino
Descrição: Flórida e Arizona. Dois Estados fundamentais na eleição acabaram em 
lados opostos, mas ambos movidos pelo voto de origem hispânica, que não se 
comportou como um bloco único
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-04/as-duas-faces-do-voto-
latino.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-04 00:00:00
Título: Após bronca de Bolsonaro, PRF omite coronavírus de nota que lamenta 
morte de agente
Descrição: Em nota de pesar sobre a morte do agente Flávio José Souza Gomes 
publicada nesta terça-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal disse que ele 
morreu após \uma enfermidade\ o levar à UTI em 21 de outubro, omitindo a causa: 
Covid-19.Leia mais (11/04/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/apos-bronca-de-bolsonaro-prf-omite-coronavirus-de-
nota-que-lamenta-morte-de-agente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-04 00:00:00
Título: Confissão amplia mapa da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro
Descrição: Em agosto de 2011, Fabrício Queiroz não tinha ideia de que Jair 
Bolsonaro se tornaria presidente da República. Na época, o policial militar 
aposentado conduzia normalmente os negócios de um dos gabinetes da família. Uma 
nomeação que ele acertou naquele mês ressurge como um fator de risco para o clã 
que agora comanda o Planalto.Leia mais (11/04/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/11/confissao-amplia-mapa-da-rachadinha-no-
gabinete-de-flavio-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-04 00:00:00
Título: Apreensão de R$ 102 mil em dinheiro com ex-assessor de Covas é tema tabu
após 6 anos
Descrição: Um episódio que envolveu há seis anos a campanha de Bruno Covas 
(PSDB) à Câmara dos Deputados e motivou abertura de inquérito policial permanece
ainda hoje como um assunto tabu entre os envolvidos.Leia mais (11/04/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2020/11/apreensao-de-r-102-mil-em-dinheiro-com-ex-assessor-de-covas-
e-tema-tabu-apos-6-anos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-04 00:00:00
Título: Ex-assessora confessa rachadinha e entrega de dinheiro para Queiroz
Descrição: Uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro confessou ao Ministério Público ter 
devolvido a maior parte de seu salário para o policial militar aposentado 
Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema de \rachadinha\ no gabinete 
do filho de Jair Bolsonaro.Leia mais (11/04/2020 - 12h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/ex-assessora-de-flavio-bolsonaro-admite-rachadinha-e-entrega-
de-dinheiro-a-queiroz.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 23:43:00
Título: Projeto estabelece isonomia tributária entre fabricantes de arma 
brasileiros e estrangeiros
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704774-projeto-estabelece-isonomia-
tributaria-entre-fabricantes-de-arma-brasileiros-e-estrangeiros/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 22:52:00
Título: Vetos ao marco do saneamento e ao pacote anticrime serão analisados em 
nova data
Descrição: Por acordo entre os partidos, esses vetos foram retirados da pauta 
desta quarta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705007-vetos-ao-marco-do-saneamento-e-
ao-pacote-anticrime-serao-analisados-em-nova-data/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 22:49:00
Título: Proposta prevê que pensão alimentícia será paga até os 21 anos do filho
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703016-proposta-preve-que-pensao-
alimenticia-sera-paga-ate-os-21-anos-do-filho/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 22:42:00
Título: Especialistas sugerem métodos mais eficazes para acelerar Cadastro 
Ambiental Rural
Descrição: Cerca de 5,6 milhões de imóveis rurais foram inscritos no CAR, o que 
equivale a 550 milhões de hectares. Do total, apenas 3,4% foram analisados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704953-especialistas-sugerem-metodos-
mais-eficazes-para-acelerar-cadastro-ambiental-rural/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 22:36:00
Título: Responsáveis pelo Programa Antártico Brasileiro pedem apoio para obter 
mais recursos
Descrição: Custo operacional do Proantar é de R$ 8 milhões por ano, e o 
orçamento de 2020 é de R$ 3,67 milhões, já incluídas as emendas parlamentares
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704982-responsaveis-pelo-programa-
antartico-brasileiro-pedem-apoio-para-obter-mais-recursos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 21:47:00
Título: Congresso mantém veto a alterações em regras do auxílio emergencial
Descrição: Entre os itens que continuam vetados está a lista de categorias 
profissionais que teriam direito ao auxílio
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704969-congresso-mantem-veto-a-
alteracoes-em-regras-do-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 21:40:00
Título: Congresso aprova R$ 27,1 bilhões em créditos extras para diversos órgãos
Descrição: Dos 29 projetos de crédito examinados nesta quarta-feira, apenas um 
(PLN 30/20) não foi aprovado em bloco. Isso porque deputados de oposição 
questionaram a perda de recursos para o MEC com a proposta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704867-congresso-aprova-r-271-bilhoes-
em-creditos-extras-para-diversos-orgaos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 21:37:00
Título: Congresso derruba veto à suspensão de prazos sobre metas de assistência 
social
Descrição: Governo havia vetado a suspensão do cumprimento de metas no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704961-congresso-derruba-veto-a-
suspensao-de-prazos-sobre-metas-de-assistencia-social/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-04 21:13:00
Título: Projeto institui regras para consórcios públicos de proteção ambiental
Descrição: Proposta permite que municípios atuem juntos no uso sustentável de 
florestas nativas, restauração de áreas degradadas e na repressão a 
desmatamentos ilegais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703014-projeto-institui-regras-para-
consorcios-publicos-de-protecao-ambiental/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-05 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 5 de novembro de
2020 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
quinta-feira (5), marcada pela vitória de Biden em Michigan e Wisconsin, pela 
confirmação de mais de 102 mil casos de COVID-19 nos EUA em somente um dia e 
pelas novas restrições à entrada de estrangeiros na China.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020110516343708-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-5-de-novembro-de-2020-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-04 17:19:53
Título: Declarações de Trump podem gerar episódios de violência política após as
eleições, alerta OSCE
Descrição: A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) disse 
nesta quarta-feira (4) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que 
busca a reeleição, tem usado sua posição repetidamente para obter vantagens 
políticas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110416338892-declaracoes-de-trump-
podem-gerar-episodios-de-violencia-apos-as-eleicoes-alerta-osce/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-04 11:50:00
Título: Mississippi aprova nova bandeira onde flor substitui um símbolo 
segregacionista
Descrição: Eleitores aprovaram presença de uma magnólia no lugar do emblema dos 
Confederados que remetia à luta estadual pela manutenção da escravidão.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110416332316-mississippi-aprova-
nova-bandeira-onde-flor-substitui-um-simbolo-segregacionista/
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