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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 09:54:32
Título: Luis Arce, presidente eleito da Bolívia, sai ileso de atentado com 
dinamite
Descrição: Porta-voz do MAS disse que não houve feridos. Presidente estava em 
uma reunião em escritório do partido quando houve a explosão
Url :https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-presidente-eleito-da-bolivia-
sai-ileso-de-atentado-com-dinamite/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 14:03:43
Título: Chargista Lan morre aos 95 anos no Rio de Janeiro
Descrição: Nascido na Itália, Lan se mudou para o Uruguai antes de chegar ao Rio
em 1953 para trabalhar no jornal Última Hora, antes de publicar suas charges e 
caricaturas também no Jornal do Brasil e O Globo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/chargista-lan-morre-aos-95-anos-no-rio-
de-janeiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 09:46:23
Título: Biden vira e passa a liderar votação na Geórgia, Democrata reserva local
para discurso da vitória
Descrição: Biden tem pequena vantagem sobre Trump no estado. Caso vença, segundo
projeções da AP, o democrata somaria 280 delegados, 10 a mais dos 270 
necessários para ser eleito presidente dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/biden-vira-e-passa-a-
liderar-votacao-na-georgia-democrata-reserva-local-para-discurso-da-vitoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06
Título: Steve Bannon é banido do Twitter após dizer que decapitaria funcionários
do governo
Descrição: Ex-conselheiro do presidente Donald Trump, Steve Bannon foi banido do
Twitter na noite desta quinta-feira (5) após dizer que decapitaria o principal 
especialista em pandemia do governo, Dr. Anthony Fauci
Url : https://revistaforum.com.br/global/steve-bannon-e-banido-do-twitter-apos-
dizer-que-decapitaria-funcionarios-do-governo/amp/?_twitter_impression=true&s=08

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 22:43:33
Título: Clima de derrota na campanha de Donald Trump na eleição americana
Descrição: A América decide nas próximas horas mandar para casa o presidente 
Donald Trump, que, de acordo com os dados da apuração dos votos, irá perder do 
democrata Joe Biden. Segundo a Associated Press, agência de notícias 
especializada na cobertura de eleições presidenciais, o placar no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/clima-de-derrota-na-campanha-de-
donald-trump-na-eleicao-americana/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 19:35:09
Título: Juízes de Geórgia e Michigan rejeitam ações de Trump contra apuração dos
votos
Descrição: Campanha do republicano tem aberto ações judiciais contra a contagem 
dos votos em vários Estados-chave que podem levar o democrata Joe Biden à Casa 
Branca
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/juizes-de-georgia-e-michigan-rejeitam-
acoes-de-trump-contra-apuracao-dos-votos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 00:45:00
Título: Emissoras interrompem transmissão de discurso de Trump sobre “fraude 
eleitoral”
Descrição: Canais de TV aberta dos EUA cortaram o sinal e desmentiram o 
presidente, assista
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/emissoras-interrompem-
transmissao-de-discurso-de-trump-sobre-fraude-eleitoral/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 20:44:17
Título: Hackers vandalizam e-mails de ministros do STJ e escandalizam a nação
Descrição: A nação está estarrecida, escandalizada, com ataque de hackers no 
site do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação é de que o invasor 
criptografou todo o acervo da corte, inclusive contas de e-mails dos 33 
ministros. Na página oficial do STJ, sem entrar muito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/hackers-vandalizam-e-mails-de-
ministros-do-stj-e-escandalizam-a-nacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 21:04:37
Título: Após STJ e Ministério da Saúde, governo do DF também é alvo de hackers
Descrição: Diante de ocorrências, TSE diz que reforçou procedimentos de 
segurança e lembrou que urnas eletrônicas não são ligadas a redes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-stj-e-ministerio-da-saude-
governo-do-df-tambem-e-alvo-de-hackers/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 22:33:27
Título: Caso Queiroz: MP quer que Flávio Bolsonaro perca cargo de senador
Descrição: O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por 
peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caso-queiroz-mp-quer-que-flavio-
bolsonaro-perca-cargo-de-senador/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-06 03:00:00
Título: Enquanto Amazônia e Pantanal ardem em chamas, Pampa é ameaçado pelas 
florestas artificiais. Entrevista especial com Heinrich Hasenack
Descrição: Numa primeira vista, pode parecer contraditório. Enquanto as regiões 
Centro, Centro-Oeste e Norte do Brasil, áreas dos 
http://www.ihu.unisinos.br/604393-enquanto-amazonia-e-pantanal-ardem-em-chamas-
pampa-e-ameacado-pelas-florestas-artificiais-entrevista-especial-com-heinrich-
hasenack

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 21:37:41
Título: Senador cobra apuração sobre blecaute no Amapá: “Quem vai pagar por 
isso?”
Descrição: Estado do Norte está sem energia desde terça (3), pelos menos 13 dos 
16 municípios foram afetados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/senador-cobra-apuracao-sobre-
blecaute-no-amapa-quem-vai-pagar-por-isso
 
Fonte: Xinhua
Título: Ampliação: China envia 13 satélites em órbita em um único lançamento
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/06/c_139496170.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 20:34:07
Título: Opas alerta para possibilidade de segunda onda da covid na América 
Latina 
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Descrição: Segundo organização países precisam manter medidas preventivas para 
evitar repetir o que vêm sendo observado na Europa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/opas-alerta-para-possibilidade-
de-segunda-onda-da-covid-na-america-latina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 20:21:39
Título: Cinco anos do crime da Vale em Mariana foram lembrados com protestos em 
Minas Gerais
Descrição: Confira os atos que já aconteceram para marcar os cinco anos do crime
socioambiental de Mariana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/cinco-anos-do-crime-da-vale-em-
mariana-foram-lembrados-com-protestos-em-minas-gerais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 19:52:40
Título: Desempregado: após relativizar estupro, Constantino perde mais três 
empregos
Descrição: Depois de Jovem Pan, Record, Correio do Povo e Rádio Guaíba anunciam 
rescisão com jornalista bolsonarista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/desempregado-apos-relativizar-
estupro-constantino-perde-mais-tres-empregos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 19:31:18
Título: Covas e Doria ignoraram Plano Diretor e frearam política de moradia no 
Centro de SP
Descrição: Para especialistas, gestão não focou na implementação da legislação, 
mas na tentativa de modificá-la
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/covas-e-doria-ignoraram-plano-
diretor-e-frearam-politica-de-moradia-no-centro-de-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 19:07:14
Título: TSE libera live de Caetano Veloso para arrecadar fundos para Manuela 
Dávila
Descrição: TSE concedeu liminar, por 6x1, entendendo que não cabe à Justiça 
Eleitoral exercer controle prévio sobre a apresentação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/tse-libera-live-de-caetano-
veloso-para-arrecadar-fundos-para-manuela-davila
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 18:37:30
Título: Porto Alegre: maioria dos candidatos a vereador é de homens brancos
Descrição: Nenhum partido tem pelo menos um quarto de mulheres negras candidatas
ao cargo de vereador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/porto-alegre-maioria-dos-
candidatos-a-vereador-e-de-homens-brancos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 17:54:57
Título: Artigo | Cultura do estupro e o caso das \meninas de Guarus\?
Descrição: Episódio evidenciou a diferença entre o poder e a condição de 
mulheres e crianças como objetos de cruel desumanidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/artigo-cultura-do-estupro-e-o-
caso-das-meninas-de-guarus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 17:31:34
Título: Chanceler do Irã visita Venezuela para reforçar cooperação contra 
bloqueio econômico
Descrição: Mohammad Yavad Zarif destaca que Trump não pode evitar crise 
econômica interna e por isso desata o \terrorismo\.
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/chanceler-do-ira-visita-
venezuela-para-reforcar-cooperacao-contra-bloqueio-economico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 17:04:25
Título: Eleições nos EUA: como Trump força a judicialização para driblar 
vantagem de Biden
Descrição: Campanha republicana acionou Justiça em quatro estados americanos, 
Trump reinvindica paralisação da contagem dos votos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/entenda-como-trump-forca-a-
judicializacao-das-eleicoes-pra-driblar-vantagem-de-biden
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 16:41:10
Título: Projeções em prédios denunciam o crime não reparado da Vale em Mariana
Descrição:  Completados 5 anos do maior crime socioambiental do Brasil, 
atingidos pedem por justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/projecoes-em-predios-
denunciarao-o-crime-nao-reparado-da-vale-em-mariana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 16:27:17
Título: Vítimas da Samarco: os esquecidos de Barra Longa e a reparação que nunca
existiu
Descrição: Cidade de 5 mil habitantes em Minas Gerais é retrato do abandono e 
descaso 5 anos após rompimento da barragem de Mariana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/vitimas-da-samarco-os-
esquecidos-de-barra-longa-e-a-reparacao-que-nunca-existiu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 15:55:45
Título: Pequenos agricultores debatem papel dos movimentos sociais nas eleições 
Descrição: José Genoíno e Tarso Genro participaram de seminário com militantes 
camponeses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/pequenos-agricultores-debatem-
papel-dos-movimentos-sociais-nas-eleicoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 14:32:39
Título: Artigo | Crime da Vale em Mariana: muita propaganda, mas nenhuma casa
Descrição: As pessoas atingidas pela barragem de Fundão lutam há cinco anos pela
reparação, incluindo o direito à moradia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/artigo-crime-de-mariana-muita-
propaganda-mas-nenhuma-casa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 13:29:47
Título: 13º será reduzido para quem teve contrato de trabalho suspenso durante a
pandemia
Descrição: No início da pandemia, o governo federal editou a Medida Provisória 
936 permitindo suspensão de contrato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/13-sera-reduzido-para-quem-teve-
contrato-de-trabalho-suspenso-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 11:06:16
Título: EUA registram protestos contra e a favor da contagem total de votos
Descrição: Biden lidera disputa com 264 delegados, Trump afirmou que vai à 
Justiça para suspender contagem em alguns estados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/eua-registram-protestos-contra-
e-a-favor-da-contagem-total-de-votos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 08:46:00
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Título: Bolsonaro nomeia para reitor da UFPB candidato com menos de um décimo 
dos votos
Descrição: Valdiney Veloso Gouveia não teve nenhum voto no Conselho 
Universitário e só entrou na lista tríplice por meio de liminar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/bolsonaro-nomeia-para-reitor-da-
ufpb-candidato-com-menos-de-um-decimo-dos-votos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-05 07:42:15
Título: Samarco retoma atividades em Mariana sem dar conta do legado de 
destruição
Descrição: Reativação de mineração gera empregos na cidade, mas mantém modelo 
que produz problemas estruturais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/05/samarco-retoma-atividades-em-
mariana-sem-dar-conta-do-legado-de-destruicao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 02:20:00
Título: Covid-19: Fiocruz desenvolve projeto de uma vacina nacional
Descrição: A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) investe no desenvolvimento de uma 
vacina inteiramente nacional contra a Covid-19, em um esforço paralelo ao 
convênio para a produção em massa, prevista para 2021, do imunizante da 
Universidade de Oxford/AstraZeneca. São três projetos distintos, baseados em 
tecnologias diferentes, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/covid-19-fiocruz-desenvolve-
projeto-de-uma-vacina-nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 00:14:10
Título: Datafolha: Russomanno recua mais e empata em 2º com Boulos e França
Descrição: Segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (5) pelo Datafolha, o 
candidato do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, Celso Russomanno 
(Republicanos), continua caindo na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Ele 
desceu a 16% enquanto sua rejeição subiu para 47%, que são os eleitores que não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/datafolha-russomanno-recua-mais-e-
empata-em-2o-com-boulos-e-franca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 23:12:15
Título: Bolsonaro volta a fazer piadas homofóbicas com o Guaraná Jesus, assista 
ao vídeo
Descrição: “Pela cor alguém sabe que guaraná é esse?”, perguntou o presidente, 
ao ironizar a gasosa de cor rosa. “Diminuiu a TPM”, disse a tradutora de libras.
“Você que fica reclamando da mulher, três dias por mês, Guaraná Jesus nela, pô, 
talquey?” Rindo bastante durante a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-volta-a-fazer-piadas-
homofobicas-com-o-guarana-jesus-assista-ao-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 23:02:38
Título: Após Jovem Pan, Record e Correio do Povo, Rádio Guaíba demite 
Constantino, só falta a Gazeta do Povo
Descrição: O bolsonarista Rodrigo Constantino atravessa as sucessivas fases dos 
círculos do inferno midiático após uma defesa empolgada dos estupradores da 
jovem Mariana Ferrer em uma live. Após a rádio Jovem Pan, Record TV e jornal 
Correio de Porto Alegre, o comentarista Rodrigo Constantino também foi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apos-jovem-pan-record-e-correio-do-
povo-radio-guaiba-demite-constantino-so-falta-a-gazeta-do-povo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 22:11:44
Título: Indicado por Bolsonaro, Kassio Nunes toma posse no STF
Descrição: Kassio Nunes Marques tomou posse nesta tarde de quinta-feira (5) como
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nunes Marques é o primeiro 
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integrante da Corte Suprema indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e deve 
permanecer no Tribunal até 2047, quando completa 75 anos. A cerimônia foi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/indicado-por-bolsonaro-kassio-
nunes-toma-posse-no-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 21:48:34
Título: Edir Macedo fica sem o “dízimo” de Haddad, decide Justiça
Descrição: O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), não
levou como pretenda um dízimo do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT),
a título de indenização. A decisão é da A 6ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/edir-macedo-fica-sem-o-dizimo-de-
haddad-decide-justica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 20:10:34
Título: Russomanno e Crivella estudam entrar na justiça contra vídeo do PT, 
assista enquanto dá tempo
Descrição: As Campanhas de Russomanno, em São Paulo, e Crivella, no Rio, estudam
ingressar na justiça contra um vídeo do PT que pede para os eleitores não 
votarem em candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois 
candidatos, ambos do Republicanos, são expressamente apoiados por Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/russomanno-e-crivella-estudam-
entrar-na-justica-contra-video-do-pt-assista-enquanto-da-tempo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 18:38:14
Título: Agora vai! Bolsonaro anuncia parceria com Collor de Mello no Nordeste
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro mostrou ao público nesta quinta-feira (5)
o seu novo crush político. Trata-se do ex-presidente Collor de Mello, que é 
senador do PROS pelo estado de Alagoas. Em português, crush significa paixão 
súbita de uma pessoa por outra. Bolsonaro e Collor de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/agora-vai-bolsonaro-anuncia-
parceria-com-collor-de-mello-no-nordeste/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 16:16:54
Título: Projeções nas torres do Congresso Nacional relembram desastre ambiental 
em Mariana
Descrição: Nesta quinta-feira (5), quando completam 5 anos do desastre de 
Mariana (MG), será projetada nas torres do prédio principal do Congresso 
Nacional a frase “Reparação do Rio Doce”. A projeção foi sugerida pelo deputado 
Rogério Correia (PT-MG), que como deputado estadual em Minas Gerais na época, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/projecoes-nas-torres-do-congresso-
nacional-relembram-desastre-ambiental-em-mariana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 15:21:45
Título: Eleições nos EUA: Campanha de Trump deve abrir processo para contestar 
votos em Nevada
Descrição: (Reuters)  A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
planeja fazer um anúncio em Las Vegas nesta quinta-feira, às 13h30, no horário 
de Brasília, sobre o que deve ser uma ação judicial contestando a votação em 
Nevada. A campanha agendou uma coletiva de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-nos-eua-campanha-de-trump-
deve-abrir-processo-para-contestar-votos-em-nevada/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 15:12:35
Título: Após crise de choro, Eduardo Bolsonaro devaneia: ‘Bolsonaro e Guedes 
reconstroem a economia’
Descrição: O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), presidente da Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara, nesta quinta-feira (5), tenta se recuperar da 
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crise de choro após tomar conhecimento da derrota de Donald Trump nos Estados 
Unidos. Só que agora ele sofre devaneios e publica no Twitter coisas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apos-crise-de-choro-eduardo-
bolsonaro-devaneia-bolsonaro-e-guedes-reconstroem-a-economia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 15:08:28
Título: TSE libera julgamento de pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão
Descrição: O ministro Luis Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
liberou para julgamento no plenário da Corte uma ação que pede a cassação da 
chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. A ação que pede a cassação da chapa foi 
movida pela coligação Brasil Soberano (PDT/Avante), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/tse-libera-julgamento-de-pedido-de-
cassacao-da-chapa-bolsonaro-mourao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 13:47:13
Título: Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara cobra explicações 
sobre o julgamento do caso Mariana Ferrer
Descrição: O deputado Helder Salomão (PT-ES), presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), pediu nessa quarta-feira (4),
providências sobre o caso para a Corregedora-Geral da Justiça de Santa Catarina,
Soraya Lins, a respeito da conduta do advogado, do promotor e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/presidente-da-comissao-de-direitos-
humanos-da-camara-cobra-explicacoes-sobre-o-julgamento-do-caso-mariana-ferrer/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 13:15:29
Título: Pesquisa XP/Ipespe SP:  Covas, 26%, Russomanno, 19%, Boulos, 15%
Descrição: Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (5) mostra o prefeito
Bruno Covas (PSDB) liderando a disputa pela prefeitura de São Paulo, com 26% das
intenções de voto. O deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP) aparece em 
segundo lugar, com 19%. Guilherme Boulos (PSOL) ocupa a terceira posição, com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pesquisa-xp-ipespe-sp-covas-26-
russomanno-19-boulos-15/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-05 12:14:17
Título: Eleições nos EUA: Governadora alerta para “violência generalizada” no 
Oregon
Descrição: Pelo menos dez pessoas foram presas na noite de quarta para quinta-
feira (5) no centro de Portland, no estado do Oregon, em manifestações pós-
eleitorais organizadas por grupos de extrema-esquerda, segundo as autoridades 
americanas. A governadora Kate Brown pediu a intervenção da Guarda Nacional para
conter 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-nos-eua-governadora-
alerta-para-violencia-generalizada-no-oregon/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 10:00:09
Título: A pesada herança econômica de Trump, por Luis Nassif
Descrição: Segundo Roubini, não se espera de Biden grandes movimentos radicais. 
Mas um conjunto consistente de políticas fiscais direcionado às famílias, 
trabalhadores e pequenas empresas, gastos com infraestrutura, geradoras de 
empregos, e investimentos na economia verde.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-pesada-heranca-economica-de-
trump-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 09:00:11
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA Biden obtém mais ganhos à medida que a contagem de 
votos avança 22K Politicopor Christopher Cadelago, Marc Caputo e Holly 
Otterbein/ 40min Principais redes se distanciam das alegações de fraude 
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infundadas de Trump Mais de 400 NYT&gt, Notícias principais Kornacki: Trump 
&#8216,continua na disputa para ganhar&#8217, Arizona Últimas manchetes de 
msnbc.com Por que é improvável [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-184/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 09:00:06
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA O único pesquisador da América que tem certeza de 
que Trump vai ganhar Mais de 100 NYT&gt, Notícias principais Quando as urnas 
serão fechadas nos principais estados  e quando as urnas serão contadas Pelosi 
diz que House está preparado para decidir o presidente se os resultados das 
eleições forem contestados 78 TheHillpor Joseph [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-182/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 23:00:44
Título: TV GGN 20h: Momentos finais nas eleições americanas
Descrição: Luis Nassif comenta os acontecimentos da política e economia no 
Brasil e no Mundo no boletim desta quinta-feira, 5 de novembro. Assista
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-momentos-finais-nas-eleicoes-
americanas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 22:02:05
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de quinta-feira, 5 de 
novembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
30/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 22:01:14
Título: EUA: Eleições, judicialização e governabilidade. Entrevista com 
Sebastião Velasco e Cruz
Descrição: O professor fala sobre o momento eleitoral nos Estados Unidos, onde a
judicialização do pleito é comum e sobre a possível nova conformação política no
país.
Url :https://jornalggn.com.br/video/eua-eleicoes-judicializacao-e-
governabilidade-entrevista-com-sebastiao-velasco-e-cruz/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 21:16:35
Título: Nunes Marques toma posse como ministro do STF
Descrição: Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques, como será chamado na corte, 
assumiu a vaga deixado pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/nunes-marques-toma-posse-como-ministro-do-
stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 20:54:53
Título: Na última hora, os deuses deixam de proteger José Serra
Descrição: uma das figuras-chaves da deterioração política e institucional 
brasileira terá mais uma denúncia com que se preocupar, enquanto avançam as 
investigações sobre sua filha Verônica.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/na-ultima-hora-os-deuses-deixam-de-
proteger-jose-serra/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 20:23:32
Título: Entre exoneração e nomeação, Wajngarten continua à frente da comunicação
do governo Bolsonaro
Descrição: Wajngarten foi exonerado do cargo de Secretário Executivo do 
Ministério das Comunicações para ocupar cargo de Secretário Especial da pasta
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/entre-exoneracao-e-nomeacao-wajngarten-
continua-a-frente-da-comunicacao-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 19:44:20
Título: Com Jefferson Costa, o sertão nordestino nos emociona em cada quadrinho,
por Rogério Faria
Descrição: Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias é um quadrinho 
construído a partir de memórias familiares
Url :https://jornalggn.com.br/cultura/artes-graficas/com-jefferson-costa-o-
sertao-nordestino-nos-emociona-em-cada-quadrinho-por-rogerio-faria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 18:57:28
Título: Com vantagem de Biden, Trump exige interrupção da apuração dos votos
Descrição: O atual presidente americano alega que o Partido Democrata tenta 
fraudar a votação que pode levar Biden à Casa Branca 
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/com-vantagem-de-biden-trump-exige-
interrupcao-da-apuracao-dos-votos/
 

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-05 17:47:25
Título: Tribunal misto decide prosseguir com processo de Impeachment de Witzel
Descrição: A maioria do Tribunal, formado por cinco deputados estaduais e cinco 
desembargadores, também determinou o corte de 33% do salário de Witzel durante o
processo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/tribunal-misto-decide-prosseguir-com-
processo-de-impeachment-de-witzel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 09:54:32
Título: Luis Arce, presidente eleito da Bolívia, sai ileso de atentado com 
dinamite
Descrição: Porta-voz do MAS disse que não houve feridos. Presidente estava em 
uma reunião em escritório do partido quando houve a explosão
Url :https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-presidente-eleito-da-bolivia-
sai-ileso-de-atentado-com-dinamite/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 04:03:45
Título: Luis Arce, presidente eleito da Bolívia, é alvo de atentado
Descrição: Arce estava em uma reunião na sede do partido MAS, em La Paz, quando 
houve a explosão. Ainda não há reporte de mortes e feridos ou sobre o estado do 
presidente eleito
Url :https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-presidente-eleito-da-bolivia-
e-alvo-de-atentado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 01:42:45
Título: Golpe colorido na Bielorrússia (II): o projeto liberal da oposição
Descrição: Vale tudo para levar o “modelo democrático ocidental” à ex-república 
soviética liderada por Lukashenko. Dos protestos ao discurso propalado na 
imprensa mundial, o interesse por trás das manifestações é puramente econômico.
Url :https://revistaforum.com.br/especial-crise-na-bielorrussia/golpe-colorido-
na-bielorrussia-ii-o-projeto-liberal-da-oposicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 01:38:09
Título: Bolsonaro coloca em xeque sistema eleitoral pelo qual se elegeu e volta 
a defender voto impresso
Descrição: Em meio à tentativa de Donald Trump de tumultuar as eleições nos EUA 
e falar em fraude eleitoral, presidente brasileiro afirma buscar um sistema 
eleitoral \confiável\, em detrimento daquele que permitiu sua eleição
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-coloca-em-xeque-sistema-
eleitoral-pelo-qual-se-elegeu-e-volta-a-defender-voto-impresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 01:19:30
Título: Observador eleitoral acusa Trump de “abuso de poder”
Descrição: Segundo o alemão Michael Georg Link, chefe da missão europeia da 
OSCE, “é muito preocupante que o chefe de estado norte-americano tenha feito um 
anúncio direto da Casa Branca pedindo o fim da contagem”
Url :https://revistaforum.com.br/global/observador-eleitoral-acusa-trump-de-
abuso-de-poder/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 00:29:58
Título: Autoridades dos EUA fecham espaço aéreo próximo à casa de Joe Biden
Descrição: Administração Federal de Aviação impôs restrição temporária de voo, 
que limita as operações a certas aeronaves que voem pela área onde está 
localizada a residência do candidato, em Delaware
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/autoridades-dos-eua-fecham-espaco-
aereo-proximo-a-casa-de-joe-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 00:15:57
Título: Bolsonaro pede voto em ex-juiz que quis inocentar PMs do Carandiru
Descrição: Presidente diz que candidato a prefeito de Santos teve “coragem tomar
decisões positivas favoráveis aos policiais militares”, em live, ele abriu 
apoios em eleições municipais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-pede-voto-em-ex-juiz-que-
quis-inocentar-pms-do-carandiru/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 23:43:33
Título: Governo extrai recursos do FGTS que iam para a Saúde em plena pandemia
Descrição: Conselho Curador do Fundo de Garantia aprova mudança no orçamento 
anual do FGTS para beneficiar o programa Casa Verde Amarela, de Jair Bolsonaro, 
que substituirá o Minha Casa Minha Vida. Classificado como “um completo absurdo”
pela Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal), novo programa não é voltado aos mais necessitados, tampouco diminui o 
déficit de moradia no Brasil.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governo-extrai-recursos-do-fgts-que-iam-
para-a-saude-em-plena-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 23:32:15
Título: Inspirado em Caso Mari Ferrer, Corinthians Feminino protesta contra 
violência de gênero
Descrição: As 17 atletas e toda a comissão técnica entraram em campo nesta 
quinta com um “X” marcado na mão e uma camiseta com a frase “a violência contra 
a mulher não pode ser normalizada”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/inspirado-em-caso-mari-ferrer-
corinthians-feminino-protesta-contra-violencia-de-genero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 23:23:47
Título: “Rei do WhatsApp”, humorista Jotinha morre em decorrência da Covid-19
Descrição: Anúncio sobre a morte do humorista, popular nas redes sociais, foi 
feito pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rei-do-whatsapp-humorista-jotinha-
morre-em-decorrencia-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 23:18:32
Título: Onyx Lorenzoni posta foto com caneca de Trump e revela “homenagem” a 
Bolsonaro
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Descrição: Imagem pró-Trump acabou mostrando detalhes do gabinete do ministro, 
confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/onyx-lorenzoni-posta-foto-com-caneca-
de-trump-e-revela-homenagem-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 23:16:29
Título: Bolsonaro em live: “Pelo tamanho da cabeça só podia ser cearense”
Descrição: Presidente fez comentário brincando com assessor, na transmissão, ele
tomou Guaraná Jesus, que deu origem a brincadeira homofóbica no Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-em-live-pelo-tamanho-da-
cabeca-so-podia-ser-cearense/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 22:05:57
Título: “Em terra de bumba meu boi, gado não se cria”, diz outdoor contra 
Bolsonaro no Maranhão
Descrição: Na semana passada, governador Flávio Dino (PCdoB) disse que 
processará presidente após fala preconceituosa com bebida rosa típica do estado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-terra-de-bumba-meu-boi-gado-nao-se-
cria-diz-outdoor-contra-bolsonaro-no-maranhao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 20:28:15
Título: Rádio Guaíba e Correio do Povo também demitem Rodrigo Constantino
Descrição: Decisão veio após dispensa de Jovem Pan e Record, na esteira de falas
sobre estupro feitas pelo comentarista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/radio-guaiba-e-correio-do-povo-tambem-
demitem-rodrigo-constantino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 20:16:47
Título: Em Alagoas, Bolsonaro exalta Collor: “Luta pelo Brasil”
Descrição: Collor já criticou o presidente publicamente e chegou a apostar no 
impeachment do ex-capitão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-alagoas-bolsonaro-exalta-collor-
luta-pelo-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 19:42:40
Título: Eleições nos EUA: Estado-chave, Nevada aponta que só vai terminar 
apuração na semana que vem
Descrição: Autoridade eleitoral local afirmou que 50 mil votos serão conhecidos 
na sexta-feira, mas é impossível saber quantos ainda chegarão pelos correios
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/eleicoes-nos-eua-estado-
chave-nevada-aponta-que-so-vai-terminar-apuracao-na-semana-que-vem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 18:57:36
Título: Cinco meses após prisão, Sara Winter agora será investigada por mau uso 
do fundo eleitoral
Descrição: MPF abriu inquérito contra a extremista por irregularidades no uso de
recursos públicos quando foi candidata a deputada, em 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cinco-meses-apos-prisao-sara-winter-
agora-sera-investigada-por-mau-uso-do-fundo-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 18:41:45
Título: Hacker que derrubou sistema do STJ cobra resgate por dados, diz site
Descrição: Em mensagem, cibercriminosos dizem que os arquivos da corte foram 
criptografados e colocam e-mail para contato, PF investiga
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/hacker-que-derrubou-sistema-do-stj-
cobra-resgate-por-dados-diz-site/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 17:59:41
Título: Leda Nagle sai em defesa de Constantino e compara Vera Magalhães com 
“equipe da ditadura”
Descrição: Após ser demitido da Jovem Pan e da Record por ataques às mulheres, 
comentarista compartilhou vídeo da apresentadora veterana e falou em \fascismo\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/leda-nagle-sai-em-defesa-de-constantino-
e-compara-vera-magalhaes-com-equipe-da-ditadura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 17:57:38
Título: Após cinco anos, atingidos de Mariana ainda estão sem casas e fazem 
protesto por reparação
Descrição: Em Bento Rodrigues, apenas duas das mais de 200 casas estão quase 
finalizadas. Nova data limite vence em quatro meses
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-cinco-anos-atingidos-de-mariana-
ainda-estao-sem-casas-e-fazem-protesto-por-reparacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 17:57:24
Título: Eleições nos EUA: Filadélfia interrompe apuração e Trump fala em fraude 
nos estados onde Biden venceu
Descrição: Em novo tuite bloqueado, Trump afirmou que vai contestar resultado 
das eleições em todos os estados que deram vitória a Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/eleicoes-nos-eua-filadelfia-
interrompe-apuracao-e-trump-fala-em-fraude-nos-estados-onde-biden-venceu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 16:53:11
Título: Câmara cassa mandato de deputado do Republicanos condenado pelo TSE
Descrição: Tribunal eleitoral havia julgado Manuel Marcos, do Acre, por abuso de
poder econômico, Léo de Brito (PT) assume mandato em seu lugar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/camara-cassa-mandato-de-deputado-do-
republicanos-condenado-pelo-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 12:40:16
Título: Denúncia contra Flávio Bolsonaro é destaque no jornal New York Times
Descrição: O jornal The New York Times, um dos mais importantes do mundo, 
publicou nesta quinta-feira (5) uma longa reportagem sobre as acusações de 
corrupção que pesam contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ). A 
reportagem publicada destaca que as acusações contra Flávio Bolsonaro decorrem 
de uma série de transações financeiras suspeitas envolvendo funcionários de seu 
antigo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/denuncia-contra-flavio-bolsonaro-e-
destaque-no-jornal-new-york-times/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 12:32:12
Título: Polícia da Filadélfia divulga vídeo que mostra morte de homem negro em 
operação
Descrição: Câmera corporal usada por policiais mostra familiares alertando sobre
problemas mentais de Walter Wallace. Atos antirracistas tomaram a cidade após o 
assassinato
Url :https://revistaforum.com.br/global/policia-da-filadelfia-divulga-video-que-
mostra-morte-de-homem-negro-em-operacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-05 11:58:38
Título: Milton Nascimento processa candidata do MDB por uso irregular de música 
em campanha
Descrição: Em nota de repúdio, cantor diz que a atitude de Maria Lúcia Cardoso é
\nojenta e vergonhosa\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/milton-nascimento-processa-candidata-
do-mdb-por-uso-irregular-de-musica-em-campanha/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-06 05:10:41
Título: Como Paulo Guedes ajuda Ricardo Salles a destruir o meio ambiente
Descrição: Enquanto Salles domina as manchetes, política econômica de Guedes se 
centra no agronegócio e retira incentivos à inovação, impedindo um crescimento 
verde.The post Como Paulo Guedes ajuda Ricardo Salles a destruir o meio ambiente
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/06/paulo-guedes-ricardo-salles-meio-
ambiente-crescimento-verde/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-05 19:22:38
Título: Descriminalização no Oregon pode ser o maior passo dos EUA para o fim da
guerra às drogas
Descrição: A decisão pela descriminalização de todas as drogas aplica a lógica 
antiprisional para além da maconha.The post Descriminalização no Oregon pode ser
o maior passo dos EUA para o fim da guerra às drogas appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/05/descriminalizacao-todas-as-drogas-
oregon-eua/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-06 03:00:00
Título: Enquanto Amazônia e Pantanal ardem em chamas, Pampa é ameaçado pelas 
florestas artificiais. Entrevista especial com Heinrich Hasenack
Descrição: Numa primeira vista, pode parecer contraditório. Enquanto as regiões 
Centro, Centro-Oeste e Norte do Brasil, áreas dos 
http://www.ihu.unisinos.br/604393-enquanto-amazonia-e-pantanal-ardem-em-chamas-
pampa-e-ameacado-pelas-florestas-artificiais-entrevista-especial-com-heinrich-
hasenack
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-06 06:29:41
Título: Eleição nos EUA: Biden ultrapassa Trump na Geórgia. Acompanhe em tempo 
real.
Descrição: O candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, 
Joe Biden, assumiu nesta sexta-feira a liderança na Geórgia, consolidando seu 
favoritismo para assumir a Presidência dos Estados Unidos. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/eleicao-nos-eua-biden-ultrapassa-trump-na-
georgia-acompanhe-em-tempo-real-24732023
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-06 07:10:18
Título: Em áudio, deputado do PSL suplente do ministro do Turismo oferece 
dinheiro em troca de apoio, ouça
Descrição: A Polícia Federal recebeu um áudio em que o deputado Enéias Reis, do 
PSL de Minas Gerais, suplente do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
parece oferecer dinheiro por apoio.O áudio, aparentemente enviado por meio de 
WhatsApp, consta de um pen drive entregue nesta quinta-feira à PF
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/em-audio-deputado-do-psl-suplente-
do-ministro-do-turismo-oferece-dinheiro-em-troca-de-apoio-ouca-24731713
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-06 06:49:47
Título: Preço do gás deve subir em ao menos 15 estados até o fim do ano, e 
inadimplência cresce
Descrição: RIO - O “choque de energia barata” prometido pelo governo Jair 
Bolsonaro ainda não chegou ao mercado de gás natural. Levantamento feito pela 
Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace) 
aponta para aumentos de até 23% em pelo menos 15 estados neste fim de ano, o que
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anulará boa parte das quedas registradas a partir de março, quando a pandemia do
coronavírus começou a avançar no país.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/preco-do-gas-deve-subir-em-ao-menos-15-
estados-ate-fim-do-ano-inadimplencia-cresce-1-24732026
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-06 09:58:07
Título: Eleição nos EUA: os votos finais que podem finalmente decidir disputa 
entre Trump e Biden
Descrição: Resultado final pode sair ainda nesta sexta (6/11) graças a apuração 
na Pensilvânia, onde resta quase um terço do total de votos ainda a ser contado 
em 6 Estados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54838717
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-06 09:37:52
Título: Resultado das Eleições EUA 2020, ao vivo | Biden passa Trump na Geórgia 
e se aproxima da vitória 
Descrição: Sem provas, Trump faz acusações de fraude e chega a classificar votos
antecipados como \ilegais”. Democrata pede paciência e se diz otimista com 
resultados. Três canais de TV dos EUA interrompem o discurso de Trump para dizer
que ele estava mentindo. Acompanhe ao vivo a contagem dos votos nos EUA
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-06/resultado-das-eleicoes-
eua-2020-ao-vivo-biden-x-trump.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-06 02:40:16
Título: Encurralado pela apuração, Trump acusa Biden sem provas de “roubar” a 
eleição
Descrição: Republicano quebra todas as regras institucionais e sugere uma grande
conspiração para tirá-lo da presidência. Candidato democrata dá por segura sua 
vitória
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-06/encurralado-pela-
apuracao-trump-acusa-biden-sem-provas-de-roubar-a-eleicao.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-06 00:00:00
Título: A denúncia do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro, ouça podcast
Descrição: Nesta terça-feira (3), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ)
apresentou uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), filho 
do presidente Jair Bolsonaro, o ex-policial militar Fabrício Queiroz e mais 15 
pessoas no caso das rachadinhas.Leia mais (11/06/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/11/a-denuncia-do-ministerio-publico-contra-flavio-bolsonaro-
ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-05 00:00:00
Título: Mulher e irmã de braço direito de Eduardo Bolsonaro acusado de fake news
têm cargos na Assembleia de SP
Descrição: A mulher e a irmã de Paulo Chuchu, braço direito de Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP) e candidato a vereador em São Bernardo do Campo, ocupam cargos na 
Assembleia Legislativa de São Paulo.Leia mais (11/05/2020 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/mulher-e-irma-de-braco-direito-de-eduardo-bolsonaro-
acusado-de-fake-news-tem-cargos-na-assembleia-de-sp.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 02:21:00
Título: Comissão de juristas vai debater nesta sexta sugestões sobre combate à 
lavagem de dinheiro
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Descrição: O colegiado tem a participação de magistrados, membros do Ministério 
Público e acadêmicos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705454-comissao-de-juristas-vai-debater-
nesta-sexta-sugestoes-sobre-combate-a-lavagem-de-dinheiro/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 23:46:00
Título: Selecionados para o Parlamento Jovem tomam posse nesta sexta
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705450-selecionados-para-o-parlamento-
jovem-tomam-posse-nesta-sexta/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 23:23:00
Título: Projeções nas torres do Congresso relembram desastre ambiental em 
Mariana
Descrição: Tragédia deixou 19 mortos e centenas de desabrigados. A lama de 
rejeitos passou por mais de 39 municípios até chegar ao oceano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705169-projecoes-nas-torres-do-
congresso-relembram-desastre-ambiental-em-mariana/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 22:57:00
Título: Cancelado debate sobre tratamentos de câncer de mama pouco invasivos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705449-cancelado-debate-sobre-
tratamentos-de-cancer-de-mama-pouco-invasivos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 22:39:00
Título: Proposta promove alterações no marco legal da mobilidade urbana
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705243-proposta-promove-alteracoes-no-
marco-legal-da-mobilidade-urbana/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 22:20:00
Título: Projeto destina 10% das multas de trânsito para tratamento de câncer de 
mama
Descrição: Autora lembra que faltam recursos para o combate à doença, que afeta 
mais de 66 mil mulheres por ano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703384-projeto-destina-10-das-multas-de-
transito-para-tratamento-de-cancer-de-mama/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 22:14:00
Título: Especialistas apontam aumento da influência política no serviço público 
com a reforma administrativa
Descrição: Nesta quinta, foi lançado o \Movimento a Serviço do Brasil\, que 
reúne 26 entidades ligadas a servidores públicos, contrárias à reforma 
administrativa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705391-especialistas-apontam-aumento-da-
influencia-politica-no-servico-publico-com-a-reforma-administrativa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 22:06:00
Título: Projeto dá liberdade para conselho regional definir anuidade de 
contadores
Descrição: O valor é atualmente fixado pelo conselho federal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702701-projeto-da-liberdade-para-
conselho-regional-definir-anuidade-de-contadores/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 21:42:00
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Título: Projeto cria cadastro nacional de condenados por crime de corrupção
Descrição: A Polícia e o Ministério Público poderão solicitar o acesso aos dados
à Justiça para inquéritos ou ações penais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704622-projeto-cria-cadastro-nacional-
de-condenados-por-crime-de-corrupcao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-05 20:29:00
Título: Projeto determina o uso de Libras como primeira língua no ensino de 
surdos
Descrição: A Língua Brasileira de Sinais deverá ser ensinada prioritariamente 
por professores surdos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703396-projeto-determina-o-uso-de-
libras-como-primeira-lingua-no-ensino-de-surdos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-06 06:33:58
Título: 'Envenenamento' de Navalny foi espetáculo amador para impor sanções à 
Rússia, diz MRE do país
Descrição: Mulher do oposicionista russo Navalny disse a médicos russos que seu 
marido poderia ter se sentido mal devido à dieta, enquanto Moscou classifica 
hipótese de envenenamento como desculpa para sanções.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020110616357499-envenenamento-de-
navalny-foi-espetaculo-amador-para-impor-sancoes-a-russia-diz-mre-do-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 6 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta sexta-feira (6), marcada pelo apagão no Amapá, pelas acusações de Trump 
sobre fraudes nas eleições nos EUA e pelo início de conflito militar preocupante
na Etiópia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020110616357112-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-6-de-novembro-/
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