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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-09 03:00:00
Título: O aumento das desigualdades de renda acirra ainda mais o conflito 
social. Entrevista especial com Marcelo Gomes Ribeiro
Descrição: A queda da renda das famílias nas regiões metropolitanas de todo  
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604450-o-aumento-das-desigualdades-de-renda-
acirra-ainda-mais-o-conflito-social-entrevista-especial-com-marcelo-gomes-
ribeiro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 14:10:08
Título: Apagão no Amapá é culpa de empresa privada, mas conserto é feito pela 
Eletrobras
Descrição: Cerca de 700 mil pessoas estão sem energia elétrica, água e 
combustíveis há três dias, depois do incêndio em um transformador da empresa 
espanhola Isolux. Técnicos da Eletrobras fazem os reparos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apagao-no-amapa-e-culpa-de-empresa-
privada-mas-conserto-e-feito-pela-eletrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 17:08:03
Título: Opinião | As próximas semanas podem ser o período de maior ameaça à 
Venezuela
Descrição: Para analista, Trump pode utilizar os últimos momentos como 
presidente dos EUA para atacar a Venezuela e angariar apoio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/opiniao-as-proximas-semanas-
podem-ser-o-periodo-de-maior-ameaca-a-venezuela

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-09 00:09:35
Título: A semiótica do terno branco de Kamala Harris, uma homenagem às 
sufragistas norte-americanas
Descrição: Próxima vice-presidenta homenageia as sufragistas norte-americanas 
com um look Carolina Herrera
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-08/a-semiotica-do-terno-
branco-de-kamala-harris.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 10:34:20
Título: Neste domingo (8), Lula relembra um ano de sua soltura em Curitiba
Descrição: Há um ano, no dia 8 de novembro de 2019, o petista deixava a prisão 
da Polícia Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/neste-domingo-8-lula-relembra-
um-ano-de-sua-soltura-em-curitiba
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 13:31:28
Título: Arce toma posse na Bolívia: \Trabalharemos incansavelmente para 
reconstruir a pátria\
Descrição: Presidente foi cumprimentado por líderes de todos os espectros 
políticos, governo brasileiro não enviou representante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/arce-toma-posse-na-bolivia-
trabalharemos-incansavelmente-para-reconstruir-a-patria

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 22:50:30
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Título: Antes de retornar à Bolívia, Evo visitará líder indígena argentina 
mantida como presa política
Descrição: Ex-presidente boliviano se reunirá com Milagro Sala, representante 
das comunidades indígenas de Jujuy, província do norte da Argentina próxima à 
fronteira com a Argentina, que está presa desde 2016, durante o governo de Macri
Url :https://revistaforum.com.br/global/antes-de-retornar-a-bolivia-evo-
visitara-lider-indigena-argentina-mantida-como-presa-politica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 09:33:47
Título: Caixa 2: Queiroz usou “rachadinha” para pagar cabos eleitorais de Flávio
Bolsonaro em 2018
Descrição: Nenhum dos pagamentos foi declarado à Justiça Eleitoral. Ainda 
durante o período eleitoral, ex-assessor sacou R$ 63,8 mil em dinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caixa-2-queiroz-usou-rachadinha-para-
pagar-cabos-eleitorais-de-flavio-bolsonaro-em-2018/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 20:50:03
Título: Aprovação de Bolsonaro despencou nas capitais, diz Ibope
Descrição: Pesquisas do Ibope, afirma que a aprovação ao governo Jair Bolsonaro 
caiu em sete capitais após o início da campanha eleitoral. Essa é uma péssima 
notícia para os aliados do presidente a uma semana das eleições. De acordo com o
instituto, a maior variação ocorreu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/aprovacao-de-bolsonaro-despencou-
nas-capitais-diz-ibope/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 10:28:12
Título: Russomano pressionou ex-funcionária a desistir de caso de assédio moral 
contra TV Record
Descrição: “Seria bom você dar um toque pro advogado, dizer que você não pode 
continuar com essa ação por conta de você estar trabalhando na empresa”, diz 
transcrição do áudio do deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/russomano-pressionou-ex-funcionaria-a-
desistir-de-caso-de-assedio-moral-contra-tv-record/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 10:00:03
Título: Os pontos a se analisar na vitória de Biden, por Luis Nassif
Descrição: Ou Biden prepara as pontes para uma renovação total da política, com 
a inclusão de negros, índios, latinos e minorias em geral, ou se verá o 
afundamento da potência que dominou o mundo por cem anos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-pontos-a-se-analisar-na-
vitoria-de-biden-por-luis-nassif/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 18:17:37
Título: Nem Biden nem Trump: o que pensa o Partido Socialismo e Libertação dos 
EUA
Descrição: Socialistas estadunidenses analisam cenário em que Trump age por 
motivações pessoais e Biden não realizará mudanças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/nem-biden-nem-trump-o-que-pensa-
o-partido-socialismo-e-libertacao-dos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 16:54:30
Título: Trabalhadores capixabas entram na justiça contra venda da Petrobras
Descrição: Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, o estado pode 
perder 43% da receita com privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/trabalhadores-capixabas-entram-
na-justica-contra-venda-da-petrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-11-08 16:20:13
Título: Presença das mulheres na disputa por espaços de poder ainda é tímida
Descrição: Apesar dos avanços, sendo maioria do eleitorado, mulheres são apenas 
33,55% do total de candidatos nas eleições 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/presenca-das-mulheres-na-
disputa-por-espacos-de-poder-ainda-e-timida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 14:49:40
Título: Prêmio #AHistóriaQueEuCultivo homenageia experiências de promoção da 
biodiversidade
Descrição: Condecoração renderá Intercâmbios agroecológicos, certificados e 
vídeos aos que forem selecionados no edital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/premio-ahistoriaqueeucultivo-
homenageia-experiencias-de-promocao-da-biodiversidade
 
Fonte: MST
Título: Notícias da China - semana 25/10 a 07/11.
Descrição: Política Nacional, Geopolítica, Economia, Agricultura e Meio 
Ambiente,Ciência e Tecnologia, Cultura e Vida do Povo
Url: https://us8.campaign-archive.com/?u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=9eee56c629

Fonte: Xinhua
Título: China promove alívio da pobreza via serviços na Internet
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/09/c_139502571.htm

Fonte: Xinhua
Título: Consumo de ouro da China se recupera fortemente no terceiro trimestre
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/09/c_139502572.htm

Fonte: Xinhua
Título: Setor de alumínio da China registra crescimento constante
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/09/c_139502570.htm

Fonte: Xinhua
Título: Qualidade do ar em Beijing melhora entre janeiro e setembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/09/c_139502564.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 09:54:41
Título: Do Irã aos EUA: líderes internacionais estão na Bolívia para posse de 
Luis Arce 
Descrição: Cerimônia ocorre neste domingo (8), na capital La Paz, e oficializa 
restabelecimento da democracia após o golpe de 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/do-ira-aos-eua-lideres-
internacionais-estao-na-bolivia-para-posse-de-luis-arce
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-08 09:06:25
Título: Substituição por soja coloca vegetação nativa do Pampa sob risco de 
desaparecimento
Descrição: Mais de 2 milhões de hectares de vegetação nativa foram destruídos 
nos últimos 35 anos, conforme mapeamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/08/substituicaopor-soja-coloca-
vegetacao-nativa-do-pampa-sob-risco-de-desaparecimento

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-09 05:43:32
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Título: Amazon faz maior expansão no Brasil desde 2012 com 3 novos centros 
logísticos
Descrição: A quantidade de cidades brasileiras atendidas pela gigante do 
comércio eletrônico aumentará em mais de 25%, ocasionando criação de 1.500 
empregos diretos, com a empresa \surfando na onda\ do boom eletrônico em meio à 
COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110916387819-amazon-faz-maior-
expansao-no-brasil-desde-2012-com-3-novos-centros-logisticos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 21:55:39
Título: Donald Trump pode ser tirado à força da Casa Branca
Descrição: O presidente americano Donald Trump se apegou à Casa Branca e resiste
à ideia que terá de deixar o local. Caso ele insista em não reconhecer a derrota
sofrida para Joe Biden, ele poderá ser tirado à força do prédio. A Casa Branca 
(White House, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/donald-trump-pode-ser-tirado-a-
forca-da-casa-branca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 20:24:17
Título: Barroso montou uma fabulosa máquina de fake news no TSE durante as 
eleições 2020
Descrição: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, montou uma incrível máquina de fake news nestas eleições. Ao invés de 
combater as notícias falsas, o TSE se uniu com quem produz e dissemina as 
diabólicas fake news. As fake news são majoritariamente produzidas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/barroso-montou-um-maquina-de-fake-
news-no-tse-durante-as-eleicoes-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 14:43:09
Título: Por que Flávio Dino, Ciro Gomes e Netanyahu bombam as redes neste 
domingo
Descrição: O governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB), o ex-governador Ciro 
Gomes (PDT) e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, estão bombando 
nas redes sociais neste domingo (8). Por quê? O Blog do Esmael explica para o 
leitor. Dino ironizou o ex-ministro Sérgio Moro que disseminou que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/por-que-flavio-dino-ciro-gomes-e-
netanyahu-bombam-as-redes-neste-domingo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 12:02:26
Título: A uma semana da votação mídia ainda censura eleição
Descrição: No próximo dia 15 de novembro, daqui uma semana, cerca de 147 milhões
de brasileiros estão aptos a votar para prefeito e vereador em 5.570 municípios.
Disputa das eleições municipais de 2020: 19.345 candidatos a prefeito 19.714 
candidatos a vice-prefeito 518.318 candidatos a vereador Apesar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/a-uma-semana-da-votacao-midia-
ainda-censura-eleicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 11:16:33
Título: Moro e Huck, “Pink e Cérebro”, tentam ser terceira via para conquistar 
2022
Descrição: Eles querem enganar quem com esse papo de “terceira via”? O ex-
ministro Sergio Moro e o apresentador Luciano Huck, da Globo, discutem uma 
aliança eleitoral para 2022. Eles querem se apresentar como políticos de centro 
e de terceira via com o objetivo de chegar à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/moro-e-huck-pink-e-cerebro-tentam-
ser-a-terceira-via-para-conquistar-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-08 01:02:52
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Título: Bolsonaro desiste das redes sociais para evitar memes
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, magoado com a vitória de Joe Biden, 
parou de olhar as redes sociais neste sábado (7). Bolsonaro ficou chateado com a
derrota do presidente americano Donaldo Trump. Em virtude dos inúmeros memes, 
que o ironiza, Bolsonaro resolveu dar um tempo nas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-desiste-das-redes-
sociais-para-evitar-memes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 09:00:26
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA Um nomeado de Trump se recusa a dar a Biden os 
recursos de transição necessários 57 Washington Post: Breaking News, World, U  
por Lisa Rein, Jonathan O&#8217,Connell e Josh Aqui estão as alegações da 
campanha do Partido Republicano e de Trump de irregularidades eleitorais. Até 
agora, nada foi provado. Mais de 100 Washington Post: Trump [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-186/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 20:37:31
Título: EUA: Joe Biden dá continuidade à transição
Descrição: Democratas lançam site e preparam equipe, enquanto Trump usa redes 
sociais para continuar questionando resultado das eleições
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/eua-joe-biden-da-continuidade-a-transicao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 19:55:10
Título: Domingueira GGN: Arismar do Espirito Santo, o multinstrumentista
Descrição: Confira o bate-papo de Luis Nassif com o multi instrumentista, que já
tocou com músicos como Toninho Horta, Hermeto Paschoal e César Camargo Mariano
Url :https://jornalggn.com.br/cultura/domingueira-ggn-arismar-do-espirito-santo-
o-multinstrumentista/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 19:35:14
Título: E se Trump não entregar o cargo a Joe Biden?
Descrição: Caso não saia da Casa Branca até 20 de janeiro, atual presidente pode
ser tirado da sede do governo norte-americano a força
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/e-se-trump-nao-entregar-o-cargo-a-joe-
biden/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 18:57:41
Título: Rachadinha aumentou patrimônio de Flávio Bolsonaro em R$ 1 milhão
Descrição: Análise da promotoria ficou concentrada no período entre 2010 e 2014,
e não inclui todas as suspeitas que recaem sobre o senador
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/rachadinha-aumentou-patrimonio-de-flavio-
bolsonaro-em-r-1-milhao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 18:30:44
Título: Empobrecimento com Atribuições Subjetivas de Valor, por Fernando 
Nogueira da Costa
Descrição: Na bolsa de valores brasileira, as atribuições subjetivas de valor às
empresas abertas estão pessimistas com os fundamentos
Url :https://jornalggn.com.br/economia/empobrecimento-com-atribuicoes-
subjetivas-de-valor-por-fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 18:10:14
Título: OEA não identifica irregularidades nas eleições americanas
Descrição: Relatório mostra que missão enviada não encontrou alegações 
denunciadas por Trump, e que votos por correios tinham segurança garantida

https://jornalggn.com.br/economia/empobrecimento-com-atribuicoes-subjetivas-de-valor-por-fernando-nogueira-da-costa/
https://jornalggn.com.br/economia/empobrecimento-com-atribuicoes-subjetivas-de-valor-por-fernando-nogueira-da-costa/
https://jornalggn.com.br/noticia/rachadinha-aumentou-patrimonio-de-flavio-bolsonaro-em-r-1-milhao/
https://jornalggn.com.br/noticia/rachadinha-aumentou-patrimonio-de-flavio-bolsonaro-em-r-1-milhao/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/e-se-trump-nao-entregar-o-cargo-a-joe-biden/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/e-se-trump-nao-entregar-o-cargo-a-joe-biden/
https://jornalggn.com.br/cultura/domingueira-ggn-arismar-do-espirito-santo-o-multinstrumentista/
https://jornalggn.com.br/cultura/domingueira-ggn-arismar-do-espirito-santo-o-multinstrumentista/
https://jornalggn.com.br/noticia/eua-joe-biden-da-continuidade-a-transicao/
https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-186/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-desiste-das-redes-sociais-para-evitar-memes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-desiste-das-redes-sociais-para-evitar-memes/


Url :https://jornalggn.com.br/noticia/oea-nao-identifica-irregularidades-nas-
eleicoes-americanas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 16:52:31
Título: Legado presidencial de Trump não deixa nada a celebrar
Descrição: Mandato republicano foi marcado por negação à ciência, divisão racial
e distanciamento dos Estados Unidos da comunidade internacional
Url :https://jornalggn.com.br/politica/legado-presidencial-de-trump-nao-deixa-
nada-a-celebrar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 16:04:56
Título: O avanço das milícias sobre as instituições
Descrição: Luis Nassif entrevista Bruno Paes Manso, do Centro de Estudos da 
Violência da USP, entre os temas, a figura do crime dentro da sociedade
Url :https://jornalggn.com.br/video/o-avanco-das-milicias-sobre-as-instituicoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 15:17:19
Título: Bolsonaro anuncia próprio horário eleitoral
Descrição: Presidente promete atuação diária para candidatos que apoia nas 
eleições municipais, Procuradoria Eleitoral pede apuração
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-anuncia-proprio-horario-
eleitoral/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 14:35:08
Título: Biden e Bolsonaro podem reeditar tensões vistas entre Carter e Geisel
Descrição: Democrata bateu de frente com ditadura militar brasileira em defesa 
dos direitos humanos, de forma geral, EUA perseguem “portas abertas” aos seus 
negócios
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/biden-e-bolsonaro-podem-reeditar-tensoes-
vistas-entre-carter-e-geisel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 14:31:11
Título: Especial GGN Covid Mundo: EUA batem novamente recorde de casos e Brasil 
deixa de enviar dados
Descrição: A tabela abaixo mostra o pico de casos médios diários nos 4 países 
mais afetados: Estados Unidos, India, Brasil e Rússia. No caso dos EUA e Rússia,
o recorde foi batido ontem. No caso do Brasil, no dia 5 de agosto e da India no 
dia 20 de setembro. Há 3 dias o Brasil deixou [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/especial-ggn-covid-mundo-eua-batem-
novamente-recorde-de-casos-e-brasil-deixa-de-enviar-dados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 12:59:34
Título: Bolsonaro segue em silêncio após vitória de Biden
Descrição: Líderes europeus são os primeiros a cumprimentar novo presidente 
norte-americano, no Brasil, políticos como Rodrigo Maia e João Doria parabenizam
democrata
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-segue-em-silencio-apos-vitoria-
de-biden/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 12:15:49
Título: Biden começa a planejar reversão de políticas de Trump
Descrição: Após anunciar formação de uma força-tarefa contra o coronavírus, 
transição presidencial deve ser uma das mais surpreendentes do país
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/biden-comeca-a-planejar-reversao-de-
politicas-de-trump/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-11-08 11:13:27
Título: Por que cortaram Trump na TV?, por Marcelo Uchôa
Descrição: Ele usou sua palavra para atacar a democracia norte-americana, por 
consequência, a sociedade norte-americana, aproveitando-se da regra da liberdade
de expressão para difundir a mentira e o ódio.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/por-que-cortaram-trump-na-tv-por-marcelo-
uchoa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-08 11:02:05
Título: América em risco, por Wilson Ramos Filho (Xixo)
Descrição: A judicialização da política terá consequências desastrosas. Muitos 
daqueles 70 milhões acreditarão que houve fraude eleitoral e apostarão na 
venalidade dos juízes. Trump tem maioria na Suprema Corte.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/america-em-risco-por-wilson-ramos-
filho-xixo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 10:27:43
Título: Rodízio de energia no Amapá chega a bairro de Alcolumbre, mas deixa 
periferia no escuro
Descrição: Bairro onde mora o senador, na região central de Macapá, já conta com
períodos de luz ao longo do dia. Companhia de Eletricidade admite diferença de 
tratamento entre regiões
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rodizio-de-energia-no-amapa-chega-a-
bairro-de-alcolumbre-mas-deixa-periferia-no-escuro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 00:14:14
Título: TJ-RJ condena Igreja Universal a pagar 100 mil reais de indenização a 
compositor
Descrição: Orlando Vieira é o autor de dois hinos que a organização de Edir 
Macedo utiliza em seus cultos, mas que nunca reconheceu os devidos direitos 
autorais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tj-rj-condena-igreja-universal-a-
pagar-100-mil-reais-de-indenizacao-a-compositor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 17:45:49
Título: Haddad: “Flávio Bolsonaro vai ser preso nos próximos dias por ter 
roubado o povo do Rio de Janeiro”
Descrição: \Abaixo a ladroeira dos Bolsonaro. Flávio Bolsonaro na cadeia”, disse
Haddad ao lado da Benedita da Silva na passagem pela praia de Copacabana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-flavio-bolsonaro-vai-ser-preso-
nos-proximos-dias-por-ter-roubado-o-povo-do-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 17:19:47
Título: Intelectuais e ativistas de esquerda lançam manifesto de apoio a Boulos 
em SP e Benedita no Rio
Descrição: Leia aqui o documento na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/intelectuais-e-ativistas-de-
esquerda-lancam-manifesto-de-apoio-a-boulos-em-sp-e-benedita-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 16:54:14
Título: Haddad defende Glenn Greenwald: “é brilhante jornalista e arguto 
analista político”
Descrição: Para ele, “a entrevista de Glenn Greenwald para Mônica Bergamo tem 
muito conteúdo para reflexão”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-defende-glenn-greenwald-e-
brilhante-jornalista-e-arguto-analista-politico/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-defende-glenn-greenwald-e-brilhante-jornalista-e-arguto-analista-politico/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-defende-glenn-greenwald-e-brilhante-jornalista-e-arguto-analista-politico/
https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/intelectuais-e-ativistas-de-esquerda-lancam-manifesto-de-apoio-a-boulos-em-sp-e-benedita-no-rio/
https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/intelectuais-e-ativistas-de-esquerda-lancam-manifesto-de-apoio-a-boulos-em-sp-e-benedita-no-rio/
https://revistaforum.com.br/politica/haddad-flavio-bolsonaro-vai-ser-preso-nos-proximos-dias-por-ter-roubado-o-povo-do-rio-de-janeiro/
https://revistaforum.com.br/politica/haddad-flavio-bolsonaro-vai-ser-preso-nos-proximos-dias-por-ter-roubado-o-povo-do-rio-de-janeiro/
https://revistaforum.com.br/noticias/tj-rj-condena-igreja-universal-a-pagar-100-mil-reais-de-indenizacao-a-compositor/
https://revistaforum.com.br/noticias/tj-rj-condena-igreja-universal-a-pagar-100-mil-reais-de-indenizacao-a-compositor/
https://revistaforum.com.br/brasil/rodizio-de-energia-no-amapa-chega-a-bairro-de-alcolumbre-mas-deixa-periferia-no-escuro/
https://revistaforum.com.br/brasil/rodizio-de-energia-no-amapa-chega-a-bairro-de-alcolumbre-mas-deixa-periferia-no-escuro/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/america-em-risco-por-wilson-ramos-filho-xixo/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/america-em-risco-por-wilson-ramos-filho-xixo/
https://jornalggn.com.br/artigos/por-que-cortaram-trump-na-tv-por-marcelo-uchoa/
https://jornalggn.com.br/artigos/por-que-cortaram-trump-na-tv-por-marcelo-uchoa/


Data: 2020-11-08 16:08:11
Título: Flávio Bolsonaro acumulou R$ 1 milhão só com esquema de “rachadinha”, 
diz MP-RJ
Descrição: A acusação, no entanto, não se refere a todas as suspeitas sobre o 
filho do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-acumulou-r-1-milhao-
so-com-esquema-de-rachadinha-diz-mp-rj/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 13:43:58
Título: Flávio Dino ironiza: Moro se apresenta como “centro” e grava vídeo para 
extremista líder de motim
Descrição: Moro gravou vídeo dando os parabéns para o deputado Capitão Wagner, 
candidato a prefeito de Fortaleza acusado de liderar motim de policiais na 
cidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-dino-ironiza-moro-se-apresenta-
como-centro-e-grava-video-para-extremista-lider-de-motim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 13:07:50
Título: Boulos denuncia disparos de fake news no WhatsApp pelo Gabinete do Ódio
Descrição: O candidato alerta ainda: “Se você recebeu algum, entre no site do 
virasp (link na bio) e denuncie
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/boulos-denuncia-disparos-de-fake-
news-no-whatsapp-pelo-gabinete-do-odio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 12:24:53
Título: Paulo Guedes prometeu R$ 3 bilhões com venda de imóveis da União. 
Conseguiu R$ 264,5 milhões
Descrição: Meta atingiu apenas 17,6% do montante esperado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-guedes-prometeu-r-3-bilhoes-com-
venda-de-imoveis-da-uniao-conseguiu-r-2645-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 12:17:47
Título: Quais os sinais dados pelo primeiro discurso de Joe Biden?, por Julian 
Rodrigues
Descrição: A fala inaugural do presidente eleito dos EUA revela qual deve ser o 
tom de seu mandato. Setores e pautas progressistas, ao que tudo indica, terão 
peso na nova gestão.
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/quais-os-sinais-dados-pelo-primeiro-
discurso-de-joe-biden-por-julian-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 11:58:45
Título: Vanusa nos deixa uma obra digna e um profundo sentimento de culpa
Descrição: Quantas vezes você, assim como eu, assistiu e compartilhou às 
gargalhadas o famoso vídeo da cantora interpretando de forma canhestra o Hino 
Nacional Brasileiro?
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/vanusa-nos-
deixa-uma-obra-digna-e-um-profundo-sentimento-de-culpa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 11:22:31
Título: Vanusa morre aos 73 anos no litoral de São Paulo
Descrição: “Ontem [ela] teve um dia muito feliz com a visita da Amanda, a filha 
mais velha. Cantou, brincou, riu, se alimentou bem”, diz nota da família
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/vanusa-morre-aos-73-anos-no-litoral-de-
sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-08 00:57:23
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Título: Jornal oficial do Partido Comunista da China satiriza reação de Trump 
após derrota
Descrição: A conta de Twitter do People´s Daily não escondeu sua satisfação ao 
responder a publicação em que o presidente estadunidense alegou ter sido ele o 
vencedor das eleições, quando Biden já era presidente eleito
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-oficial-do-partido-comunista-da-
china-satiriza-reacao-de-trump-apos-derrota/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-09 03:00:21
Título: É um absurdo o homem querer criar algo que o ultrapassasse. Entrevista 
especial com Rémi Brague
Descrição: O processo que temos vivido desde a eclosão da pandemia tem nos 
revelado que essa é bem mais do que som [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604429-e-um-absurdo-o-homem-querer-criar-algo-
que-o-ultrapassasse-entrevista-especial-com-remi-brague
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-09 07:28:06
Título: Polícia prende dono da JJ Invest, acusado de crimes financeiros que 
lesaram investidores em R$ 170 milhões
Descrição: RIO - Mais de um ano após a Justiça decretar prisão de Jonas 
Jaimovick, que era dono da JJ Invest, policiais da Delegacia de Defraudações 
(DDEF) prenderam o empresário, acusado da maior pirâmide financeira já realizada
no Brasil, que deixou milhares de vítimas, entre elas atletas, celebridades e 
membros na comunidade judaica carioca. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/policia-prende-dono-da-jj-invest-acusado-
de-crimes-financeiros-que-lesaram-investidores-em-170-milhoes-24736118
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-09 06:54:30
Título: Rio coleciona casos trágicos de balas perdidas no último mês
Descrição: RIO - Era para ser uma noite festiva, de celebração do aniversário de
12 anos de um primo, mas virou um drama para a adolescente Júlia Borges, de 17, 
e sua família. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/rio-coleciona-casos-tragicos-de-balas-
perdidas-no-ultimo-mes-1-24736111
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-09 06:30:40
Título: MEC enviará a Bolsonaro mais quatro indicações de reitores
Descrição: O Ministério da Educação enviará nesta segunda-feira indicações para 
Jair Bolsonaro nomear pelo menos quatro reitores de universidades federais. O 
Planalto receberá as listas tríplices com nomes da Universidade de Brasília 
(UnB), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) e Universidade Federal de Rondônia (Unir).
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mec-enviara-bolsonaro-mais-quatro-
indicacoes-de-reitores-24734223
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-09 06:00:40
Título: Mais qualidade no teatro on-line: produtor que criou site com peças 
gratuitas planeja versão premium
Descrição: RIO — Há mais de uma década, o produtor audiovisual Eduardo Chamon 
registra peças teatrais em vídeo — uma atividade que se tornou comum na 
pandemia, mas era pouco valorizada antes. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/mais-qualidade-no-teatro-on-line-
produtor-que-criou-site-com-pecas-gratuitas-planeja-versao-premium-1-24732735
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-09 07:00:02
Título: Universidade suspende aluno investigado por racismo contra professora
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Descrição: Investigado por racismo contra uma professora, Danilo Araújo de Góis,
aluno da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, teve a matrícula suspensa e
está proibido de ir à universidade. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/universidade-suspende-aluno-
investigado-por-racismo-contra-professora-24734090
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-09 08:43:16
Título: Por que eleição para senador na Geórgia pode definir futuro de governo 
Biden
Descrição: Com disputa ainda em aberto, Estado pode garantir duas cadeiras e 
equilibrar forças entre partidos no Senado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54868354
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-08 17:30:54
Título: Biden eleito: 'Brasil está mal posicionado politicamente. É triste', diz
ex-embaixador dos EUA
Descrição: Tom Shannon, ex-subsecretário de Estado dos EUA e especialista em 
América Latina, opina que foi um erro a diplomacia brasileira se basear na 
relação de proximidade entre Bolsonaro e Trump.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54858511
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-08 23:12:26
Título: Vitória de Biden dinamita pilar de Bolsonaro no exterior e obriga 
reacomodação do Planalto
Descrição: Relações com presidente democrata devem ser mais frias, e Brasil será
obrigado a repensar estratégia em momento que se vê isolado e pressionado a 
avançar em proposta ambiental
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-08/vitoria-de-biden-
dinamita-pilar-do-bolsonaro-no-exterior-e-obriga-reacomodacao-do-planalto.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-08 13:02:07
Título: Com Biden, futuro da Amazônia vira ponto central na nova relação entre 
EUA e Brasil
Descrição: Vitória do democrata deve forçar o Governo Bolsonaro a optar entre o 
pragmatismo e o negacionismo ambiental e pode respingar nos grandes exportadores
do agronegócio
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-08/com-biden-futuro-da-
amazonia-vira-ponto-central-na-nova-relacao-entre-eua-e-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-08 12:38:32
Título: As mulheres falaram, Biden ganhou 
Descrição: As regras do jogo mudaram radicalmente em Washington, e as mulheres 
são indispensáveis para a sobrevivência da democracia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-08/as-mulheres-falaram-
biden-ganhou.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-08 03:08:48
Título: Base latina, urbana e sindical dá a Biden vitórias cruciais em Nevada e 
Arizona 
Descrição: Eleições confirmam avanço democrata nos Estados do Oeste, 
impulsionado pelas mudanças demográficas nas grandes cidades.
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-08/base-latina-urbana-e-
sindical-da-a-biden-vitorias-cruciais-em-nevada-e-arizona.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-08 00:00:00
Título: Esquerdas vetam Moro em frente ampla contra Bolsonaro para 2022
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Descrição: Ainda que Luciano Huck dê sinais de que deseja construir uma ampla 
frente contra Jair Bolsonaro em 2022, a inclusão de Sergio Moro no grupo acaba 
com qualquer possibilidade de união, avaliam representantes da esquerda e da 
centro-esquerda. A explicação é que o ex-juiz é bolsonarista na essência, não é 
dissidente de fato do governo, porque saiu quando não tinha mais poder, e é 
inimigo pessoal de Lula e de outros personagens importantes para o bloco.Leia 
mais (11/08/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/esquerdas-vetam-moro-em-frente-ampla-contra-
bolsonaro-para-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-08 00:00:00
Título: Cerca de 400 lideranças pedem ao STF que anule sentenças dadas a Lula
Descrição: Cerca de 400 lideranças políticas de entidades, associações e 
universidades de países da América Latina, África e Europa assinam um manifesto 
pedindo ao STF (Supremo Tribunal Federal) a anulação das sentenças dadas ao ex-
presidente Lula.Leia mais (11/08/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/11/cerca-de-400-liderancas-pedem-ao-stf-que-
anule-sentencas-dadas-a-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-08 00:00:00
Título: Candidatos usam sites de paquera para atrair eleitores
Descrição: As campanhas de candidatos a vereador pela Rede em São Paulo, como 
Erick Santos e Patricia Zanella, estão usando as redes de relacionamento Tinder 
e Veggly (para veganos) para atrair eleitores de acordo com a afinidade dos 
perfis.Leia mais (11/08/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/candidatos-usam-sites-de-paquera-para-atrair-
eleitores.shtml
 

 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-09 04:56:23
Título: Putin demite ministros dos Transportes e do Meio Ambiente
Descrição: Nesta segunda-feira (9), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
demitiu os ministros dos Transportes, Evgeny Ditrich, e do Meio Ambiente, Dmitry
Kobylkin.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020110916387349-putin-demite-ministros-
dos-transportes-do-meio-ambiente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-09 01:53:33
Título: Após problema com hackers, servidores do STJ retomam trabalho com novas 
diretrizes de segurança
Descrição: Retorno das atividades foi confirmado por meio nota da assessoria de 
imprensa do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110916387095-apos-problema-com-
hackers-servidores-do-stj-retomam-trabalho-com-novas-diretrizes-de-seguranca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-08 19:50:47
Título: 'Prudência é bom', diz Mourão ao ser perguntado sobre reconhecimento de 
vitória de Biden
Descrição: Ao ser perguntado se o governo brasileiro iria reconhecer a vitória 
de Joe Biden nas eleições dos EUA, o vice-presidente Hamilton Mourão 
respondeu: \Prudência é bom\. 
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020110816385387-prudencia-e-bom-diz-
mourao-ao-ser-perguntando-sobre-reconhecimento-de-vitoria-de-biden/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-08 18:51:07
Título: Bush liga para Biden para parabenizá-lo por vitória: 'É um bom homem'
Descrição: O ex-presidente George W.Bush disse neste domingo (8) que ligou para 
os democratas Joe Biden e Kamala Harris para parabenizá-los pela vitória nas 
eleições estadunidenses. 
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110816385093-bush-liga-para-biden-
para-parabeniza-lo-por-vitoria-e-um-bom-homem/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-08 15:54:32
Título: Palestina pedirá que Biden transfira embaixada dos EUA em Israel de 
volta a Tel Aviv
Descrição: O presidente palestino, Mahmoud Abbas, solicitará a Joe Biden, que 
foi declarado vencedor nas eleições presidenciais dos EUA pelos principais meios
de comunicação norte-americanos, que mude a embaixada dos EUA em Israel de 
Jerusalém para Tel Aviv.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020110816383400-palestina-
pedira-que-biden-que-transfira-embaixada-dos-eua-em-israel-de-volta-a-tel-aviv/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-08 14:55:25
Título: Com Biden, presidente de Cuba acredita em possíveis laços construtivos 
com os EUA
Descrição: Neste domingo (8), o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou 
que acredita que pode desenvolver relações construtivas com os Estados Unidos 
após a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais norte-
americanas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110816383130-com-biden-presidente-
de-cuba-acredita-em-possiveis-lacos-construtivos-com-os-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-08 13:42:11
Título: Luis Arce diz que espera melhora nas relações com os EUA após eleição de
Biden
Descrição: A Bolívia espera que suas relações com os Estados Unidos melhorem 
após a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais norte-
americanas, disse o presidente do país sul-americano, Luis Arce, neste domingo 
(8).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020110816383101-luis-arce-diz-que-
espera-melhora-nas-relacoes-com-os-eua-apos-eleicao-de-biden/
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