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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 21:28:57
Título: Apagão: grupo pressiona por adiamento das eleições no Amapá, mas TRE 
confirma pleito
Descrição: Estado tem 14 dos 16 municípios afetados por um blecaute que se 
estende desde terça (5) e vive caos nas cidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/apagao-grupo-pressiona-por-
adiamento-das-eleicoes-no-amapa-mas-tre-confirma-pleito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 21:08:03
Título: Sem luz, sem água, sem internet e na pandemia, Amapá vive dias de caos, 
leia relatos
Descrição: Há aglomeração para comprar água engarrafada e sacar dinheiro, calor 
estraga alimentos e torna dias infernais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/sem-luz-sem-agua-sem-internet-e-
na-pandemia-amapa-vive-dias-de-caos-leia-relatos

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 19:07:39
Título: Biden é o “presidente eleito” declara presidenta da Câmara dos EUA
Descrição: A presidenta da Câmara dos Representantes (Deputados), Nancy Pelosi, 
declarou hoje que o democrata Joe Biden é o presidente eleito dos Estados 
Unidos. Nesta manhã, está claro que a chapa Biden-Harris vai conquistar a Casa 
Branca. O presidente eleito Joe Biden terá um forte mandato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/biden-e-o-presidente-eleito-
declara-presidenta-da-camara-dos-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: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 13:23:57
Título: “Caldo entornou”, diz Mourão sobre aumento do desmatamento e queimadas 
na Amazônia
Descrição: Apesar de reconhecer o aumento, vice-presidente nega responsabilidade
do governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caldo-entornou-diz-mourao-sobre-
aumento-do-desmatamento-e-queimadas-na-amazonia/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2020-11-07 08:00:06
Título: Grupos verdes denunciam 'farsa' viagem à Amazônia para diplomatas 
estrangeiros
Descrição: Os ativistas dizem que a visita foi 'propaganda da mídia', já que as 
autoridades não conseguiram parar em nenhuma área devastada de floresta 
tropical. Ambientalistas criticaram uma excursão de três dias pela Amazônia que 
o governo brasileiro organizou para embaixadores estrangeiros como uma "farsa" e
"propaganda da mídia" depois de não ter feito parar em qualquer área 
ambientalmente devastada. A turnê terminou na sexta-feira e teve como foco as 
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áreas mais protegidas do norte da Amazônia. “O governo elaborou um roteiro que 
não mostra a realidade da Amazônia - o abandono dos povos indígenas, a grilagem,
a mineração ilegal e o desmatamento descontrolado. É uma farsa ”, disse Marcio 
Astrini, diretor executivo do Observatório do Clima, um grupo guarda-chuva de 
ONGs ambientais. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/07/green-groups-denounce-
brazils-sham-amazon-tour-for-foreign-diplomats

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 18:36:01
Título: Bolsonaro não vai enviar representantes para posse de Luis Arce na 
Bolívia
Descrição: A cerimônia, prevista para o próximo domingo, não contará com a 
presença nem do presidente nem de ministros do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-nao-vai-enviar-representantes-
para-posse-de-luis-arce-na-bolivia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 12:33:37
Título: Índice da FGV aponta inflação de 3,68% em outubro
Descrição: O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve inflação de 3,68% em outubro. A taxa é 
superior aos 3,30% observados em setembro. Com o resultado, o IGP-DI acumula 
taxas de inflação de 19,02% no ano e de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/indice-da-fgv-aponta-inflacao-de-
368-em-outubro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-07 00:17:24
Título: Aumento da exportação leva Brasil a importar soja americana
Descrição: Maior produtor mundial, país compra grão por preços superiores às 
vendas registradas no primeiro semestre para enfrentar entressafra
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/aumento-da-exportacao-leva-brasil-a-
importar-soja-americana/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 18:18:28
Título: IPCA fecha outubro com maior alta para o mês desde 2002
Descrição: Índice oficial de preços sobe 0,86%, puxado pelo avanço dos preços 
dos alimentos e das passagens aéreas, inflação no ano chega a 2,22%
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ipca-fecha-outubro-com-maior-alta-para-o-
mes-desde-2002/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-07 00:46:25
Título: Adriano da Nóbrega seria um dos líderes das rachadinhas de Flávio 
Bolsonaro e Queiroz, diz MP
Descrição: Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, através do miliciano entrou 
mais de R$ 1 milhão nas contas da organização criminosa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/adriano-da-nobrega-seria-um-dos-
lideres-das-rachadinhas-de-flavio-bolsonaro-e-queiroz-diz-mp/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 21:25:48
Título: II Festival celebra a Cultura Cubana e reúne grandes nomes da arte
Descrição: Evento será transmitido online nos dias 7 e 8 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/artes/ii-festival-celebra-a-cultura-cubana-e-
reune-grandes-nomes-da-arte/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 19:48:23
Título: RS: desembargadora suspende liminar que exigia condições para o retorno 
das aulas
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Descrição: Com a decisão da quinta-feira (5), aulas presenciais no estado já 
podem ser retomadas, CPERS afirma que vai recorrer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/rs-desembargadora-suspende-
liminar-que-exigia-condicoes-para-o-retorno-das-aulas
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 23:06:00
Título: Confira o que foi votado pelos deputados nesta semana
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705833-confira-o-que-foi-votado-pelos-
deputados-nesta-semana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 19:35:28
Título: Polarizados, estadunidenses estão à beira de um ataque de nervos
Descrição: Narrativa de medo e ameaça faz com que população sinta ansiedade e 
estresse do processo eleitoral, analisa especialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/polarizados-estadunidenses-
estao-a-beira-de-um-ataque-de-nervos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 19:29:25
Título: Violência virtual é a principal forma de ataque às candidatas negras 
nesta eleição
Descrição: Oito a cada 10 candidatas sofreram algum tipo de violência virtual 
como ameaças, ofensas ou invasões de perfis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/violencia-virtual-e-a-principal-
forma-de-ataque-as-candidatas-negras-nesta-eleicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 19:21:21
Título: Covid avança, mas governo não pretende manter medidas econômicas 
emergenciais em 2021
Descrição: Presidente do BNDES afirmou que Brasil está nos \finalmentes\ da 
crise, país tem mais de 162 mil mortos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/covid-avanca-mas-governo-nao-
pretende-manter-medidas-economicas-emergenciais-em-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 19:13:57
Título: 3ª edição do Micuim traz Vasques, pai do Rango, o personagem mais 
esfomeado do Brasil
Descrição: Também faz uma homenagem a Henfil, gênio rebelde e irrequieto que 
afrontou a ditadura em O Pasquim com criações imortais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/3-edicao-do-micuim-traz-vasques-
pai-do-rango-o-personagem-mais-esfomeado-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 18:37:34
Título: Artigo | MST constrói processo de reparação coletiva aos crimes da Vale 
em Mariana
Descrição: Áreas de reforma agraria são guardiãs dos recursos naturais e 
celeiros de produção de alimentos saudáveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/artigo-mst-constroi-processo-de-
reparacao-coletiva-aos-crimes-da-vale-em-mariana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 17:47:56
Título: Em Noronha, preservação ambiental volta a ser debatida com liberação da 
pesca
Descrição: A conscientização ambiental na ilha é debatida pelos moradores de 
diversas formas e ensinada aos turistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/em-noronha-preservacao-
ambiental-volta-a-ser-debatida-com-liberacao-da-pesca
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 17:25:38
Título: Artigo | Caso Mariana Ferrer, assassinatos de candidatas: o machismo que
fere e mata
Descrição: Desigualdades de gênero podem se acirrar ainda mais com atual quadro 
de violência política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/artigo-caso-mariana-ferrer-
assassinatos-de-candidatas-o-machismo-que-fere-e-mata
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 17:06:12
Título: Ocupação planta 20 mil mudas em horta agroecológica na grande Curitiba 
Descrição: A ação homenageou Marielle Franco e Ênio Pasqualin, ambos 
assassinados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/ocupacao-planta-20-mil-mudas-em-
horta-agroecologica-na-grande-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 16:32:26
Título: No Paraná, mães são contrárias à militarização das escolas estaduais 
Descrição: Em entrevista ao Brasil de Fato, as famílias explicaram os motivos 
que as fizeram não aderir ao projeto do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/no-parana-maes-sao-contrarias-a-
militarizacao-das-escolas-estaduais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 16:30:16
Título: \Mãe de leite negra\: candidata do PSOL vai à Justiça contra Russomanno 
por racismo
Descrição: Candidato bolsonarista afirmou que foi criado por mãe de leite negra 
e que não há diferença entre negros e brancos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/mae-de-leite-negra-candidata-do-
psol-vai-a-justica-contra-russomanno-por-racismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 15:40:09
Título: Entidades se unem em movimento contra a reforma administrativa
Descrição: \Movimento a Serviço do Brasil\ tem participação de 25 entidades, que
representam mais de 400 mil servidores públicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/entidades-se-unem-em-movimento-
contra-a-reforma-administrativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 14:07:03
Título: Mortes em ações policiais no Rio de Janeiro sobem 425% em outubro
Descrição: Supremo proibiu operações policiais em favelas do estado durante a 
pandemia, estudo aponta desrespeito a essa norma
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/mortes-em-acoes-policiais-no-
rio-de-janeiro-sobem-425-em-outubro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 12:45:38
Título: Bia Kicis propõe “Lei Constantino”, que prevê castração química de 
estupradores
Descrição: Deputada condiciona progressão de regime a adoção do método para 
inibição sexual. Para jurista, PL é “inconstitucional”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/bia-kicis-propoe-lei-
constantino-que-preve-castracao-quimica-de-estupradores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 12:03:03
Título: Argentina é condenada por racismo pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos
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Descrição: Caso do ativista afrouruguaio assassinado pela polícia argentina em 
1996 ainda não aponta responsáveis pelo crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/argentina-e-condenada-por-
racismo-pela-corte-interamericana-de-direitos-humanos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-06 10:26:02
Título: Mobilização negra é considerada decisiva para virada histórica de Biden 
na Georgia
Descrição: Estado que tradicionalmente vota pelo partido republicano, de Trump, 
é palco de protestos antirracistas desde junho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/06/mobilizacao-negra-e-considerada-
decisiva-para-virada-historica-de-biden-na-georgia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 20:13:06
Título: Derrota de Trump será comemorada no lançamento de livro em Curitiba
Descrição: A cidade de Curitiba vai comemorar a derrota de Donald Trump, neste 
sábado (7), às 16h, com o lançamento do livro “A saída é pela esquerda”, de 
autoria do ativista social Milton Alves. O duplo evento será no Nina Comida com 
Arte, Rua Marechal Deodoro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/derrota-de-trump-sera-comemorada-
no-lancamento-de-livro-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 18:05:15
Título: Áustria determina fechamento de “mesquitas radicais” após atentado em 
Viena
Descrição: O governo austríaco ordenou o fechamento de mesquitas radicais, 
quatro dias depois do ataque perpetrado em Viena por um simpatizante do grupo 
Estado Islâmico (EI), segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (6) pelo 
Ministério do Interior da Áustria. O governo austríaco prometeu fornecer em 
breve mais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/austria-determina-fechamento-de-
mesquitas-radicais-apos-atentado-em-viena/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 14:25:47
Título: Bolívia: Grupos de direita promovem bloqueios de estrada e pedem 
intervenção militar
Descrição: A extrema-direita na Bolívia, após alguns dias hibernando com a 
acachapante derrota eleitoral para o Movimento Ao Socialismo (MAS), passou a 
convocar abertamente um novo golpe de estado no país. O autoproclamado Comitê 
Cívico de Santa Cruz promove bloqueios de estradas, invasões de prédios públicos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolivia-grupos-de-direita-promovem-
bloqueios-de-estrada-e-pedem-intervencao-militar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-06 13:07:29
Título: Greta Thunberg ironiza presidente dos EUA: “Relaxe, Donald”
Descrição: (Reuters)  A ativista sueca do clima Greta Thunberg respondeu a 
Donald Trump no Twitter na noite de quinta-feira dizendo que o presidente dos 
Estados Unidos deveria “relaxar” com a eleição, uma réplica a um tuíte do líder 
norte-americano, no ano passado, que zombava da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/greta-thunberg-ironiza-presidente-
dos-eua-relaxe-donald/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-07 09:04:18
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Os casos da Covid-19 nos Estados Unidos vão &#8216,explodir&#8217, 
nas próximas semanas, disse o ex-comissário da FDA Mais de 100 CNN.com  Canal 
RSS Últimos campos de batalha importantes que decidirão o resultado CNN.com  
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Canal RSS  App Internation E se Trump perder e se recusar a ceder? 1K CNN.com  
Canal RSS  HP Hero 4h [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-185/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-07 00:51:55
Título: STJ gastou R$ 13,7 milhões com empresa de ex-mulher de Wassef
Descrição: Globalweb Outsourcing foi a empresa que mais recebeu recursos em 
2020, serviços oferecidos incluem segurança e proteção de dados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/stj-gastou-r-137-milhoes-com-empresa-de-
ex-mulher-de-wassef/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-07 00:30:01
Título: Custos da construção civil avançam 1,71% em outubro
Descrição: Alta dos custos foi puxada pela parcela dos materiais, que aumentaram
3,17% durante o período de análise, segundo dados do IBGE
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/custos-da-construcao-civil-avancam-171-em-
outubro/
  
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 23:03:52
Título: TV GGN 20h: Os rescaldos das eleições americanas
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre as últimas notícias da 
economia e da política no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 06 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-os-rescaldos-das-eleicoes-
americanas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 22:59:58
Título: Para Maia, reforma tributária deve vir à frente da autonomia do BC na 
Câmara
Descrição: Uma das bandeiras da equipe de Paulo Guedes, projeto já foi aprovado 
pelo Senado e precisa da sanção dos deputados para virar lei
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/para-maia-reforma-tributaria-deve-vir-a-
frente-da-autonomia-do-bc-na-camara/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 22:13:20
Título: Para entender a oligarquia partidária norte americana, por Jota A. 
Botelho
Descrição: Alguns anos atrás, ainda na juventude, ouvi de um amigo que os 
Estados Unidos ainda iria experimentar o fascismo, uma vez que fascismo foi 
derrotado, mas não destruído.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/para-entender-a-oligarquia-partidaria-
norte-americana-por-jota-a-botelho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 21:06:45
Título: Movimentos por contestar vitória de Biden são criticados no Itamaraty
Descrição: Postura de Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara, é criticada por diplomatas, oposta à da mesma comissão no 
Senado
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/movimentos-por-contestar-vitoria-de-
biden-sao-criticados-no-itamaraty/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 20:58:13
Título: Giro Econômico GGN: confira o balanço econômico global
Descrição: Mercados acompanham andamento da apuração eleitoral norte-americana, 
que pode dar a vitória ao candidato democrata Joe Biden
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-o-balanco-
economico-global/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 19:52:48
Título: Chances de Óbito por Covid-19 Entre Os Trabalhadores Formais: Evidências
do Estado do Rio de Janeiro
Descrição: Esta nota técnica tem o objetivo de realizar uma análise sobre o 
perfil socioeconômico da população que teve confirmada a infecção pela Covid-19 
no estado do Rio de Janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/analise/chances-de-obito-por-covid-19-entre-os-
trabalhadores-formais-evidencias-do-estado-do-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 19:42:00
Título: IBGE revisa PIB de 2018 para crescimento de 1,8%
Descrição: Melhora apresentada se deu por conta do acréscimo de novos dados, 
segundo IBGE, PIB per capita subiu 1%, somando R$ 33.593,82
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ibge-revisa-pib-de-2018-para-crescimento-
de-18/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 19:29:20
Título: Entidades repudiam violências durante a audiência do caso Mariana Ferrer
Descrição: O combate e resistência à violência de gênero é dever do Estado e de 
toda a sociedade.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/entidades-repudiam-violencias-durante-a-
audiencia-do-caso-mariana-ferrer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 19:07:56
Título: Avisos de Joe Biden para Bolsonaro, por Urariano Mota
Descrição: Comentaristas políticos têm sussurrado que a estas horas, lá no 
Planalto, o clima é depressivo, de cinza, o que é natural para quem sempre achou
que essa história de clima era marxismo de floresta.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/avisos-de-joe-biden-para-bolsonaro-por-
urariano-mota/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-06 18:56:54
Título: Bolsonaro muda tom sobre Trump: “não é a pessoa mais importante do 
mundo”
Descrição: Apesar da torcida pelo republicano, presidente brasileiro adota 
postura resignada diante de provável vitória do democrata Joe Biden
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-muda-tom-sobre-trump-nao-e-a-
pessoa-mais-importante-do-mundo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-07 09:14:58
Título: Biden não declara vitória, mas diz que números são convincentes: “nós 
vamos ganhar essa eleição”
Descrição: \Vamos vencer com uma grande maioria, tivemos mais de 74 milhões de 
votos\, disse o democrata
Url :https://revistaforum.com.br/global/biden-nao-declara-vitoria-mas-diz-que-
numeros-sao-convincentes-nos-vamos-ganhar-essa-eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-07 02:56:17
Título: Polícia Civil do Rio indicia Felipe Neto por suposto crime de “corrupção
de menores”
Descrição: Denúncia contra o youtuber está baseada em expediente do Ministério 
da Justiça e o coloca sob risco de sofrer pena de 1 a 4 anos de prisão, caso 
seja condenado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policia-civil-do-rio-indicia-felipe-
neto-por-suposto-crime-de-corrupcao-de-menores/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-07 02:15:25
Título: Suprema Corte dos EUA ordena que Pensilvânia separe votos pelo correio 
que chegaram após o dia da eleição
Descrição: Decisão foi emitida pelo juiz associado Samuel Alito, figura 
conhecida por ser alinhada a pautas conservadoras, e estipula manter esses votos
atrasados em “recipiente seguro e lacrado, separado das demais cédulas”
Url :https://revistaforum.com.br/global/suprema-corte-dos-eua-ordena-que-
pensilvania-separe-votos-pelo-correio-que-chegaram-apos-o-dia-da-eleicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-07 01:32:17
Título: Maia sugere que caos eleitoral observado nos EUA pode se refletir no 
Brasil em 2022
Descrição: Trump vem questionando os resultados da eleição e, no Brasil, Jair 
Bolsonaro já fala sobre novo sistema eleitoral \realmente confiável\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-sugere-que-caos-eleitoral-
observado-nos-eua-pode-se-refletir-no-brasil-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-07 00:57:59
Título: Maduro tenta driblar bloqueio dos EUA abrindo as portas do país às 
empresas chinesas
Descrição: Presidente da Venezuela convidou representantes de empresas públicas,
privadas e mistas do país asiático para encontros nos quais apresentará projetos
pelos quais pretende receber investimentos estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/global/maduro-tenta-driblar-bloqueio-dos-eua-
abrindo-as-portas-do-pais-as-empresas-chinesas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 23:55:16
Título: Após Bolsonaro falar em “humildade”, Guedes diz que pode “dançar” com 
Biden
Descrição: O ministro comentou sobre a relação do governo Bolsonaro com os 
Estados Unidos caso Biden derrote Trump
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-bolsonaro-falar-em-humildade-
guedes-diz-que-pode-dancar-com-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 23:16:54
Título: Gilmar Mendes critica sistema eleitoral dos EUA: “Impensável no Brasil”
Descrição: Ministro do STF também elogiou sistema eleitoral brasileiro, um dia 
após Jair Bolsonaro sugerir que ele não é seguro e sair em defesa do voto 
impresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-critica-sistema-
eleitoral-dos-eua-impensavel-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 23:16:37
Título: Censura: Flávio Bolsonaro apresenta notícia-crime contra William Bonner 
e Renata Vasconcellos
Descrição: O senador afirma que os apresentadores trouxeram novas informações 
sobre o caso das rachadinhas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/censura-flavio-bolsonaro-apresenta-
noticia-crime-contra-william-bonner-e-renata-vasconcellos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 23:11:42
Título: Entrevista – Bielorrússia na mira do Ocidente (I)
Descrição: Pesquisador Paulo Henrique Tavares, que vive na Bielorrússia, fala 
dos últimos acontecimentos envolvendo a ex-república soviética e sobre a 
cobertura realizada pelo Ocidente após a reeleição do presidente Alexander 
Lukashenko.
Url :https://revistaforum.com.br/especial-crise-na-bielorrussia/entrevista-
bielorrussia-na-mira-do-ocidente-i/

https://revistaforum.com.br/especial-crise-na-bielorrussia/entrevista-bielorrussia-na-mira-do-ocidente-i/
https://revistaforum.com.br/especial-crise-na-bielorrussia/entrevista-bielorrussia-na-mira-do-ocidente-i/
https://revistaforum.com.br/politica/censura-flavio-bolsonaro-apresenta-noticia-crime-contra-william-bonner-e-renata-vasconcellos/
https://revistaforum.com.br/politica/censura-flavio-bolsonaro-apresenta-noticia-crime-contra-william-bonner-e-renata-vasconcellos/
https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-critica-sistema-eleitoral-dos-eua-impensavel-no-brasil/
https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-critica-sistema-eleitoral-dos-eua-impensavel-no-brasil/
https://revistaforum.com.br/politica/apos-bolsonaro-falar-em-humildade-guedes-diz-que-pode-dancar-com-biden/
https://revistaforum.com.br/politica/apos-bolsonaro-falar-em-humildade-guedes-diz-que-pode-dancar-com-biden/
https://revistaforum.com.br/global/maduro-tenta-driblar-bloqueio-dos-eua-abrindo-as-portas-do-pais-as-empresas-chinesas/
https://revistaforum.com.br/global/maduro-tenta-driblar-bloqueio-dos-eua-abrindo-as-portas-do-pais-as-empresas-chinesas/
https://revistaforum.com.br/politica/maia-sugere-que-caos-eleitoral-observado-nos-eua-pode-se-refletir-no-brasil-em-2022/
https://revistaforum.com.br/politica/maia-sugere-que-caos-eleitoral-observado-nos-eua-pode-se-refletir-no-brasil-em-2022/
https://revistaforum.com.br/global/suprema-corte-dos-eua-ordena-que-pensilvania-separe-votos-pelo-correio-que-chegaram-apos-o-dia-da-eleicao/
https://revistaforum.com.br/global/suprema-corte-dos-eua-ordena-que-pensilvania-separe-votos-pelo-correio-que-chegaram-apos-o-dia-da-eleicao/


 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 23:09:20
Título: Fernández e Putin aceleram acordo depois de pesquisa indicando que 
argentinos preferem a vacina russa
Descrição: Sondagem recente mostrou que maioria da população tem mais confiança 
na Sputnik V que em outras alternativas. Além disso, mais da metade diz que quer
se vacinar e os que se negam a fazê-lo são menos de 20%
Url :https://revistaforum.com.br/global/fernandez-e-putin-aceleram-acordo-
depois-de-pesquisa-indicando-que-argentinos-preferem-a-vacina-russa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 22:07:40
Título: Uneafro entra com representação criminal contra Russomanno por racismo
Descrição: Candidato de Bolsonaro à prefeitura de São Paulo chamou homenagem ao 
Dia da Consciência Negra de \vandalismo\ e se defendeu de críticas afirmando que
teve \mãe de leite\ e namorada negras
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/uneafro-entra-com-representacao-
criminal-contra-russomanno-por-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 21:00:14
Título: Mais quatro Estados norte-americanos votam a favor do uso recreativo da 
maconha
Descrição: 1 em cada 3 norte-americanos vivem agora em Estados com maconha 
legalizada, Oregon liberou também cogumelos e porte de LSD e heroína. Com o 
psiquiatra Luís Fernando Tófoli e a socióloga Nathália Oliveira
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mais-quatro-estados-norte-americanos-
votam-a-favor-do-uso-recreativo-da-maconha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 20:45:04
Título: Ataque hacker que atingiu o STJ tinha como objetivo chegar no TSE, diz 
colunista
Descrição: Segundo integrantes dos tribunais, os criminosos virtuais queriam 
gerar descrédito no sistema eleitoral às vésperas do pleito municipal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ataque-hacker-que-atingiu-o-stj-tinha-
como-objetivo-chegar-no-tse-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 20:20:39
Título: Prefeito da Filadélfia: “Trump precisa agir como adulto, reconhecer que 
perdeu e parabenizar Biden”
Descrição: População da Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, onde Biden vem 
liderando, já considera o democrata presidente eleito
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/prefeito-da-filadelfia-
trump-precisa-agir-como-adulto-reconhecer-que-perdeu-e-parabenizar-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 20:12:44
Título: Sem os votos das mulheres, Trump seria reeleito
Descrição: Entre o eleitorado feminino, o candidato democrata venceu com 56%
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/sem-os-votos-das-mulheres-
trump-seria-reeleito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 18:05:37
Título: Apesar de apologia ao estupro, Gazeta do Povo decide manter Constantino 
como colunista
Descrição: Jornal diz defender o diálogo e a \diversidade de ideias\. 
Funcionários assinaram texto de repúdio contra a decisão
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apesar-de-apologia-ao-estupro-gazeta-do-
povo-decide-manter-constantino-como-colunista/
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Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-07 05:04:00
Título: Rodrigo Constantino foi demitido pelos veículos de imprensa que 
normalizaram suas barbaridades
Descrição: O fanatismo moral do economista já desfilou n’O Globo, no Valor, na 
Época, na Veja, em ZH, na Rádio Guaíba e na IstoÉ. Agora só a Gazeta do Povo o 
mantémThe post Rodrigo Constantino foi demitido pelos veículos de imprensa que 
normalizaram suas barbaridades appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/07/rodrigo-constantino-foi-demitido-pelos-
veiculos-de-imprensa-que-normalizaram-suas-barbaridades/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-07 00:09:56
Título: Nossas reflexões sobre ‘estupro culposo’, a expressão que acordou o 
Brasil para a violência contra uma mulher
Descrição: O caso Mariana Ferrer e o papel do jornalismo na sociedade.The post 
Nossas reflexões sobre ‘estupro culposo’, a expressão que acordou o Brasil para 
a violência contra uma mulher appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/06/reflexoes-estupro-culposo-mariana-
ferrer/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-06 21:18:26
Título: Quem inventou os 3 poderes?
Descrição: Você sabe como surgiu a ideia dos 3 poderes? E para que servem? O 
YouTuber de filosofia Audino Vilão vai te explicar.The post Quem inventou os 3 
poderes? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/06/quem-inventou-os-3-poderes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-06 16:34:41
Título: Gazeta do Povo contraria funcionários e valores que diz defender para 
manter Rodrigo Constantino
Descrição: A funcionários, donos do jornal dizem que esclarecimentos do 
colunista que culpou mulheres por estupro 'foram satisfatórios', leia troca de 
cartas.The post Gazeta do Povo contraria funcionários e valores que diz defender
para manter Rodrigo Constantino appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/06/carta-funcionarios-gazeta-do-povo-
rodrigo-constantino/
 
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: OGlobo
Data: 2020-11-07 07:14:10
Título: Apagão no Amapá: quinto dia sem energia elétrica e rotina em colapso
Descrição: O Amapá chega neste sábado (7) ao quinto dia sem energia elétrica e 
cerca de 750 mil pessoas têm enfrentado um apagão que também atinge os serviços 
que dependem da eletricidade, como água encanada, telefonia e combustível. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/apagao-no-amapa-quinto-dia-sem-energia-
eletrica-rotina-em-colapso-24734443
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-07 06:48:49
Título: Eleição nos EUA: 'Nós vamos vencer esta disputa', diz Biden após aumento
de vantagem na Pensilvânia. Acompanhe em tempo real
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Descrição: O candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, 
Joe Biden, amanheceu neste sábado na liderança na Pensilvânia e na Geórgia, 
ampliando seu favoritismo para assumir a Presidência dos Estados Unidos. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/eleicao-nos-eua-nos-vamos-vencer-esta-
disputa-diz-biden-apos-aumento-de-vantagem-na-pensilvania-acompanhe-em-tempo-
real-24734564
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-07 06:45:25
Título: Ministro de João Figueiredo confirma que último presidente militar vetou
novo golpe em 1984
Descrição: A Record lança em novembro Me Esqueçam: Figueiredo — a biografia de 
uma Presidência, em que o pesquisador Bernardo Pasqualette reconstitui os seis 
anos do governo de João Figueiredo, os últimos da ditadura.Uma passagem deveria 
ser lida por Bolsonaro e pela caserna.Em entrevista para o livro, o ex-ministro 
da Marinha Alfredo Karam confirmou ter ocorrido uma reunião em que foi feita a 
Figueiredo a proposta de uma “virada de mesa”, no estilo de 1964, que impedisse 
a vitória de Tancredo Neves.Karam não revelou quem foi o autor da proposta, mas 
contou como Figueiredo respondeu ao ouvir a ideia:“Virar a mesa só comigo 
deposto ou morto”.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministro-de-joao-figueiredo-
confirma-que-ultimo-presidente-militar-vetou-novo-golpe-em-1984-24731053
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-07 07:00:09
Título: Doria nomeou para agência reguladora ex-funcionários de empresa de seu 
amigo
Descrição: Os destinos de João Doria e de Rubens Ometto, o dono do Grupo Cosan, 
se esbarram com mais frequência do que só no empréstimo recíproco que os dois 
fazem de seus jatinhos — como explicaram, ao comentarem a viagem que Doria fez 
ao Caribe no Falcon 7x do amigo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/doria-nomeou-para-agencia-
reguladora-ex-funcionarios-de-empresa-de-seu-amigo-24731050
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-07 06:35:11
Título: Bolsonaro pede voto a governador cassado por abuso de poder político e 
econômico
Descrição: Jair Bolsonaro usou sua live no Palácio do Alvorada, nesta quinta-
feira, para pedir votos para Mão Santa, primeiro governador cassado no país. 
Bolsonaro ostentou o material de campanha do candidato à reeleição em Parnaíba 
(PI) pelo DEM e elogiou o \irmão\ por 1 minuto e 40 segundos. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-pede-voto-governador-
cassado-por-abuso-de-poder-politico-economico-24734365
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-07 09:34:52
Título: Incêndios no Pantanal: por que o fogo ainda ameaça o ecossistema mesmo 
após a chegada das chuvas
Descrição: Especialistas apontam que situação do bioma melhorou nas últimas 
semanas. Porém, ainda há regiões que enfrentam fortes incêndios e causam 
preocupação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54848995
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-06 20:54:34
Título: Mesmo milionários, mais de 1.300 candidatos às eleições municipais 
receberam auxílio emergencial 
Descrição: Lista foi revelada por auditoria do Tribunal de Contas da União. Ao 
todo, quase 11.000 concorrentes que embolsaram a ajuda governamental têm 
patrimônio superior a 300.000 reais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-06/mesmo-milionarios-mais-de-1300-
candidatos-as-eleicoes-municipais-receberam-auxilio-emergencial.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-06 00:00:00
Título: Indicado por Bolsonaro, Kassio será relator de ação no STF que questiona
foro de Flávio no caso 'rachadinha'
Descrição: Primeiro indicado de Jair Bolsonaro (sem partido) para o STF (Supremo
Tribunal Federal), o ministro Kassio Nunes será o relator de uma das ações que 
pede a revogação do foro especial concedido ao senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), filho do presidente.Leia mais (11/06/2020 - 18h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/indicado-por-bolsonaro-kassio-sera-relator-de-acao-no-stf-
que-questiona-foro-de-flavio-no-caso-rachadinha.shtml
 

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-07 00:16:00
Título: Proposta exige divulgação de direitos dos advogados em repartições 
públicas
Descrição: Um cartaz deverá informar sobre o crime de violação aos direitos ou 
prerrogativas dos advogados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704238-proposta-exige-divulgacao-de-
direitos-dos-advogados-em-reparticoes-publicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 23:56:00
Título: Projeto inclui iniciação científica entre objetivos da Lei Rouanet
Descrição: Recursos captados poderão financiar projetos de pesquisa e eventos 
científicos de escolas públicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705574-projeto-inclui-iniciacao-
cientifica-entre-objetivos-da-lei-rouanet/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 23:29:00
Título: Proposta exige profissional de educação física com curso de primeiros 
socorros em academias
Descrição: Também deverá ser elaborado um plano de emergência para situações 
como lesões, fraturas e infarto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704240-proposta-exige-profissional-de-
educacao-fisica-com-curso-de-primeiros-socorros-em-academias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 23:25:00
Título: Representantes do Judiciário e do Ministério Público temem retrocessos 
no combate à lavagem de dinheiro
Descrição: Eles foram ouvidos pela comissão de juristas da Câmara dos Deputados 
que avalia mudanças na Lei da Lavagem de Dinheiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705837-representantes-do-judiciario-e-
do-ministerio-publico-temem-retrocessos-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 23:06:00
Título: Confira o que foi votado pelos deputados nesta semana
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705833-confira-o-que-foi-votado-pelos-
deputados-nesta-semana/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 22:42:00
Título: Projeto permite deduzir do IR doações a órgãos de segurança pública
Descrição: Pessoas físicas poderão deduzir até 6% do imposto devido. Para as 
empresas, o limite será 1,5% do lucro operacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705131-projeto-permite-deduzir-do-ir-
doacoes-a-orgaos-de-seguranca-publica/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 22:26:00
Título: Projeto prevê espaços lúdicos para atendimento de crianças vítimas de 
violência
Descrição: Para a autora, iniciativa pode mitigar os traumas sofridos pelas 
crianças e adolescentes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704197-projeto-preve-espacos-ludicos-
para-atendimento-de-criancas-vitimas-de-violencia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 21:53:00
Título: Projeto aumenta pena de estupro de vulnerável para até 20 anos de prisão
Descrição: Deputada afirma que caso Mariana Ferrer ressaltou a necessidade de 
penas mais rígidas contra o crime. Vítima diz que foi estuprada após ser dopada 
por empresário.
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705788-projeto-aumenta-pena-de-estupro-
de-vulneravel-para-ate-20-anos-de-prisao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 21:44:00
Título: Projeto obriga juiz a garantir integridade da vítima durante audiências
Descrição: Proposta de 26 deputados é uma reação ao caso Mariana Ferrer. Jovem 
foi humilhada por advogado durante julgamento de empresário acusado de estuprá-
la
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705779-projeto-obriga-juiz-a-garantir-
integridade-da-vitima-durante-audiencias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-06 21:29:00
Título: Projeto elimina restrições para aumento de salário e contratação de 
professores em 2021
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705568-projeto-elimina-restricoes-para-
aumento-de-salario-e-contratacao-de-professores-em-2021%e2%80%a8/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-06 18:23:09
Título: Palestino detido por Israel termina greve de fome após 103 dias
Descrição: Autoridades israelenses dizem que a detenção sem julgamento às vezes 
é necessária para proteger as identidades de agentes secretos.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020110616363489-palestino-
detido-por-israel-termina-greve-de-fome-apos-103-dias/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-06 17:57:29
Título: OEA pede que todos os 'votos válidos' sejam contados em eleição nos EUA
Descrição: A Organização dos Estados Americanos (OEA) publicou um relatório 
preliminar nesta sexta-feira (6) sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos
e pediu que todos os \votos considerados válidos sejam contados\.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110616363215-oea-pede-que-todos-os-
votos-validos-sejam-contados-em-eleicao-nos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-06 17:55:18
Título: Nem Amazônia nem Pantanal: por que a Mata Atlântica é o bioma mais 
ameaçado pela extinção? 
Descrição: Após a divulgação de um estudo do IBGE que mostra a Mata Atlântica 
como o bioma brasileiro mais ameaçado pela extinção, a Sputnik Brasil conversou 
com Mario Mantovani, diretor da SOS Mata Atlântica, para entender melhor essa 
questão.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110616362963-nem-amazonia-nem-
pantanal-por-que-a-mata-atlantica-e-o-bioma-mais-ameacado-pela-extincao-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Correios dos EUA: mandou, não chegou
Descrição: No calor das eleições nos EUA, serviço postal do país atrasa e não 
consegue entregar mais de 150 mil cédulas eleitorais.
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mandou-nao-chegou/
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