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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 17:28:20
Título: Deputados do PT querem investigação sobre supostas informações 
privilegiadas ao Itaú
Descrição: Em live com o Banco Central, diretores do Itaú afirmaram que tiveram 
acesso a informação privilegiada sobre o mercado de câmbio e as ações futuras 
das autoridades monetárias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/deputados-do-pt-querem-
investigacao-sobre-supostas-informacoes-privilegiadas-ao-itau/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 13:35:44
Título: \Caraca! Agora deu ruim\, diz ex-assessora de Flávio Bolsonaro sobre 
novas denúncias
Descrição: Esquema criminoso na Alerj teria movimentado R$ 6 milhões, MP-RJ pede
perda do cargo do atual senador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/caraca-agora-deu-ruim-diz-ex-
assessora-de-flavio-bolsonaro-sobre-novas-denuncias

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-10 04:35:16
Título: MRE chinês: 'Evento adverso grave' com voluntário brasileiro não está 
ligado à vacina CoronaVac
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o \evento 
adverso grave\ com voluntário brasileiro durante os testes clínicos da vacina 
contra COVID-19 da Sinovac não está ligado à vacina chinesa.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111016394170-mre-chines-evento-
adverso-grave-voluntario-brasileiro-coronavac-vacina/

Fonte: IHU Notícias
Título: Amapá. 'Não se trata de um desastre, sim de uma política de apagamento e
exclusão dos Estados da Amazônia que sofrem com o modelo predatório de 
desenvolvimento', afirma nota da Cáritas
Descrição:"A Amazônia precisa ser respeitada e as políticas implementadas na 
região devem levar em conta a vontade do povo que nela habita, é inadmissível o 
descaso e o apagamento social que o povo Amazônida vem sofrendo", escreve a 
Cáritas Brasileira Regional Norte II - Amapá e Pará.
Url : http://www.ihu.unisinos.br/604462-caritas-emite-nota-denunciando-o-apagao-
no-estado-do-amapa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 15:00:08
Título: População de Macapá vive com 6h de energia por dia, bairros de elite têm
energia 24h
Descrição: Entrevistados denunciam que condomínios onde moram desembargadores, 
juizes e promotores tiveram a energia reestabelecida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/populacao-de-macapa-vive-com-6h-
de-energia-por-dia-bairros-de-elite-tem-energia-24h

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-10 00:30:33
Título: Turnê de embaixadores pela Amazônia termina sem visitar áreas afetadas 
por queimadas e desmatamento 
Descrição: Viagem organizada pelo vice-presidente Hamilton Mourão levou à região
representantes de uma dezena de países, que não puderam se reunir com 
participantes de organizações da sociedade civil
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-10/turne-de-embaixadores-pela-
amazonia-termina-sem-visitar-areas-afetadas-por-queimadas-e-desmatamento.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 17:06:51
Título: Sindicatos preparam ato mundial contra assédio nas redes de fast-food
Descrição: McDonald’s foi denunciado formalmente neste ano à OCDE por ser campeã
em casos de assédio sexual e de racismo em unidades de vários países do mundo.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sindicatos-preparam-ato-mundial-contra-
assedio-nas-redes-de-fast-food/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 20:02:54
Título: Gestão Covas é alvo de inquérito por contratação irregular de 
terceirizados
Descrição: Para Ministério Público, contratação de engenheiros pela Prefeitura 
de SP \aparentemente se reveste de ilegalidade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/gestao-covas-e-alvo-de-
inquerito-por-contratacao-irregular-de-terceirizados

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 22:20:43
Título: Boulos passa Russomanno em São Paulo e é favorito a ir ao 2º turno, 
aponta Ibope
Descrição: Pesquisa coloca Bruno Covas como líder isolado e Márcio França em 4º,
empatado tecnicamente com os candidatos de PSOL e Republicanos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-passa-russomanno-em-sao-paulo-
e-e-favorito-a-ir-ao-2o-turno-aponta-ibope/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 23:01:22
Título: O retorno de Evo Morales à Bolívia e os impactos na América Latina da 
vitória de Joe Biden
Descrição: Enquanto a Bolívia celebra o retorno de Evo Morales e a posse do 
presidente Luis Arce, a vitória eleitoral de Joe Biden nos Estados Unidos segue 
repercutindo na América Latina. Para comentar sobre esses assuntos, o Fórum 
América Latina deste 9 de novembro recebe Lucas Mesquisa, professor de Relações 
Internacionais da Unila e observador eleitoral [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-retorno-de-evo-morales-a-bolivia-e-os-
impactos-na-america-latina-da-vitoria-de-joe-biden/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 20:55:44
Título: Lideranças mundiais vão pedir ao STF para que anule sentenças contra 
Lula
Descrição: Manifesto a ser entregue a Gilmar Mendes tem assinatura de cerca de 
400 pessoas, entre políticos, representantes de universidades e associações de 
46 países de todos os continentes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/liderancas-mundiais-vao-pedir-ao-stf-
para-que-anule-sentencas-contra-lula/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-10 05:15:55
Título: Apartheid à brasileira: como a falácia da democracia racial escamoteou o
racismo das leis
Descrição: No Brasil, a gente caiu no conto da democracia racial, um mito 
popularizado pós-período escravagista. Enquanto isso, aprovamos leis racistas 
cujos reflexos são sentidos diariamente.The post Apartheid à brasileira: como a 
falácia da democracia racial escamoteou o racismo das leis appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/10/apartheid-a-brasileira-como-a-falacia-
da-democracia-racial-escamoteou-o-racismo-das-leis/
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Fonte: Xinhua
Título: Premiê chinês participará de reuniões de líderes do Leste Asiático sobre
cooperação
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/10/c_139506230.htm

Fonte: Xinhua
Título: Setor de transporte e armazenamento de Macau registra US$ 3,11 bilhões 
em receitas em 2019
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/10/c_139506224.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 19:57:14
Título: TRE indefere candidatura de vice de Fortunati em Porto Alegre
Descrição: Em decisão unânime dos desembargadores, Cechini é indeferido, pois 
não se filiou ao atual partido dentro do prazo legal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/tre-indefere-candidatura-de-
vice-de-fortunati-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 19:37:21
Título: Profissionais da educação decidem sobre greve na rede municipal do Rio 
Descrição: Prefeitura do Rio voltou atrás e suspendeu inicio das atividades 
escolares que começariam nesta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/profissionais-da-educacao-
decidem-sobre-greve-na-rede-municipal-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 18:55:45
Título: Reprovação de Bolsonaro chega a 41% no RJ, seu berço político, aponta 
pesquisa
Descrição: Em comparação com a pesquisa anterior, do Instituto Datafolha, sua 
reprovação subiu 3% - antes somava 38%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/reprovacao-de-bolsonaro-chega-a-
41-no-rj-seu-berco-politico-aponta-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 18:49:29
Título: No RS, TRE derruba mais de 500 mil compartilhamentos de notícias falsas 
sobre Manuela
Descrição: Os compartilhamentos correspondem a 50 links de postagens na 
plataforma, realizadas de 2018 para cá
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/no-rs-tre-derruba-mais-de-500-
mil-compartilhamentos-de-noticias-falsas-sobre-manuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 18:18:21
Título: Como segue o caso de Berta Cáceres quatro anos e meio após seu 
assassinato
Descrição: Apenas os executores do assassinato da líder indígena foram 
condenados, autores intelectuais seguem sem julgamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/como-segue-o-caso-de-berta-
caceres-quatro-anos-e-meio-apos-seu-assassinato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 18:04:38
Título: “Mortes de trânsito, como de Marina Kohler, são evitáveis”, afirma 
urbanista
Descrição: Atropelamento de ciclista na madrugada de domingo (8) coloca a 
mobilidade urbana novamente como questão central
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/mortes-de-transito-como-de-
marina-kohler-sao-evitaveis-afirma-urbanista
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 17:23:23
Título: Em cartas de protesto, lideranças populares pedem liberdade de Saafin e 
Assange
Descrição: Líder palestina foi presa pelas forças de Israel no último dia 2, 
enquanto ativista australiano está detido desde 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/em-cartas-de-protesto-
liderancas-populares-pedem-liberdade-de-saafin-e-assange
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 16:49:48
Título: Porto Alegre: ato pede justiça a Mari Ferrer e o fim da cultura do 
estupro 
Descrição: Manifestantes também pediram justiça para Simone Souza, vítima de 
feminicídio na Praia do Cassino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/porto-alegre-ato-pede-justica-a-
mari-ferrer-e-o-fim-da-cultura-do-estupro

Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-10 07:11:36
Título: Morre Saeb Erekat, principal negociador palestino, vítima da Covid-19
Descrição: JERUSALÉM — Morreu nesta terça-feira o negociador-chefe palestino 
Saeb Erekat, uma das vozes mais ativas na busca pela solução do conflito árabe-
israelense, anunciou o Fatah. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/morre-saeb-erekat-principal-negociador-
palestino-vitima-da-covid-19-24738032
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 16:26:50
Título: Depois da posse de Arce, Venezuela retoma embaixada em La Paz
Descrição: Sede diplomática estava ocupada por grupo indicado por Guaidó, 
Alexander Yáñez foi nomeado novo embaixador por Maduro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/depois-da-posse-de-arce-
venezuela-retoma-embaixada-em-la-paz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 16:25:04
Título: Artigo | Um ano depois, quais foram os aprendizados da Vigília Lula 
Livre? 
Descrição: A experiência de resistência contra a prisão injusta de Lula dialogou
também com as lutas latino-americanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/artigo-um-ano-depois-quais-
foram-os-aprendizados-da-vigilia-lula-livre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 16:19:47
Título: Biden e a Amazônia: manutenção da agenda de Salles ou nova forma de 
intervenção?
Descrição: Bolsonaro ainda não saudou o novo presidente dos EUA, mas deve fazê-
lo “na hora certa”, segundo as palavras de Mourão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/biden-e-a-amazonia-manutencao-
da-agenda-antiambiental-ou-nova-forma-de-intervencao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 15:49:05
Título: Em Minas Gerais, entidades e candidatos lançam a carta “As Estatais São 
Nossas”
Descrição: Manifesto quer proteger Cemig, Codemig, Copasa e Gasmig de serem 
privatizadas, 109 entidades e 93 candidatos assinam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/em-minas-gerais-entidades-e-
candidatos-lancam-a-carta-as-estatais-sao-nossas
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-11-09 14:52:41
Título: Trabalhadores rurais protestam por regularização de terras na zona da 
mata de PE
Descrição: BR’s 101 e 232 foram bloqueadas. Além de regularização, pauta também 
pede fim do conflito fundiário nas comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/trabalhadores-rurais-protestam-
por-regularizacao-de-terras-na-zona-da-mata-de-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 14:27:54
Título: Com vitória de Biden, Maduro busca retomar diálogo entre Venezuela e EUA
Descrição: Presidente venezuelano cumprimentou Joe Biden pela vitória e reiterou
disposição para conversar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/com-vitoria-de-biden-maduro-
busca-retomar-dialogo-entre-venezuela-e-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 14:25:33
Título: Professor de Direito é ameaçado de processo por críticas ao \
lavajatismo\ na Paraíba
Descrição: Professor da Universidade Estadual da Paraíba vem sendo ameaçado 
juridicamente por emitir opinião sobre operação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/professor-de-direito-e-ameacado-
de-processo-por-criticas-ao-lava-jatismo-na-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 13:57:44
Título: Sintomas pós covid-19 são recorrentes e exigem preparo do poder público
Descrição: Especialistas alertam: é mais comum uma pessoa curada apresentar 
queixas do que o contrário e a reabilitação é essencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/sintomas-pos-covid-19-sao-
recorrentes-e-exigem-preparo-do-poder-publico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 12:02:50
Título: Morre o teórico da Comunicação e professor da USP Ciro Marcondes Filho
Descrição: Aos 72 anos, o jornalista e intelectual crítico da Comunicação é 
sepultado na capital paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/morre-o-teorico-da-comunicacao-
e-professor-da-usp-ciro-marcondes-filho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-09 11:27:26
Título: Apagão no Amapá: Randolfe não vê condições para eleições, TRE garante 
pleito
Descrição: Senador solicitou adiamento devido ao aumento de casos da covid-19. 
Com apagão, ele reforça a necessidade de postergar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/09/apagao-no-amapa-randolfe-nao-ve-
condicoes-para-eleicoes-tre-garante-pleito
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 09:45:26
Título: Anvisa suspende testes da vacina chinesa Coronavac feitos pelo Butantan
Descrição: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a 
suspensão dos testes em humanos da vacina chinesa Coronavac. A interrupção foi 
determinada na segunda-feira (9) por causa de um evento adverso grave. A Anvisa 
não informou qual evento seria. De acordo com a agência, esse evento 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/anvisa-suspende-testes-da-vacina-
chinesa-coronavac-feitos-pelo-butantan/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 02:48:13
Título: Derrota de Trump é também uma vitória de George Floyd
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Descrição: Por Milton Alves* A esquerda e as forças progressistas festejam em 
todo mundo, e com razão, a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais 
norte-americanas. A derrota simbólica e prática significa, momentaneamente, o 
enfraquecimento da corrente política de extrema-direita neofascista e 
fundamentalista que se articula 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/derrota-de-trump-e-tambem-uma-
vitoria-de-george-floyd/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 23:09:57
Título: Ibope Rio de Janeiro: Paes, 33%, Crivella, 15%, Martha, 14%, Benedita, 
9%
Descrição: Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (9) mostra Eduardo Paes 
liderando a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com 33% das intenções de 
voto. O atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos-SP), aparece em 
segundo lugar, com 15%. Martha Rocha (PDT) ocupa a terceira posição, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ibope-rio-de-janeiro-paes-33-
crivella-15-martha-14-benedita-9/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 22:27:25
Título: Pesquisa Ibope aponta Covas x Boulos no segundo turno de São Paulo
Descrição: De acordo com o Ibope, o segundo turno pela Prefeitura de São Paulo 
será disputa entre o prefeito Bruno Covas, com 32%, e Guilherme Boulos (PSOL), 
com 13%. O instituto aponta que houve uma virada de Boulos em cima do 
apresentador Celso Russomanno (Republicanos), que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/urgente-ibope-aponta-covas-x-
boulos-no-segundo-turno-de-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 22:11:23
Título: Saiba por que Putin, Xi, Bolsonaro e outros ficaram em silêncio com a 
derrota de Trump
Descrição: O mundo inteiro ainda se pergunta por que Putin, Xi, Bolsonaro e 
outros mandatários ainda não reconheceram a vitória de Joe Biden dos Estados 
Unidos. A resposta mais comum e fácil seria porque o processo eleitoral 
americano ainda não foi concluído e Donald Trump continua 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/saiba-por-que-putin-xi-bolsonaro-e-
outros-ficaram-em-silencio-com-a-derrota-de-trump/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 20:05:34
Título: Copel Telecom foi privatizada por Ratinho Junior, vem aí apagão na 
internet
Descrição: Faceiro, o governador do Paraná bateu o martelo nesta segunda-feira 
(9) na privatização da Copel Telecom. Ratinho Junior (PSD) comemora o arremate 
da última empresa estatal de internet por R$ 2,395 bilhões. O leilão da melhor 
empresa de fibra óptica do país se deu hoje 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/copel-telecom-foi-privatizada-por-
ratinho-junior-vem-ai-apagao-na-internet/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 19:14:34
Título: Candidato reclama de “apagão” nas eleições de 2020
Descrição: O candidato do PT à Prefeitura de São José dos Pinhas (PR), Adilson 
Stuzata (PT), denuncia a seis dias da votação um apagão eleitoral no município 
da região metropolitana de Curitiba. Stuzata é um dos oito candidatos que 
concorrer na eleição da segunda maior cidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/candidato-reclama-de-apagao-nas-
eleicoes-de-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 16:37:15
Título: Direita racha com declaração de Moro sobre 2022
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Descrição: Deu ruim na direita e na extrema direita. Eles racharam por causa das
últimas declarações do ex-ministro Sérgio Moro sobre as eleições presidenciais 
de 2022. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que Moro é de 
extrema direita e garantiu que é zero a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/direita-racha-com-declaracao-de-
moro-sobre-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 15:48:00
Título: Efeito Bolsonaro: Apagão no Amapá gera revolta e protestos populares
Descrição: O apagão no Amapá continua em diversas regiões do estado, apesar do 
restabelecimento parcial do fornecimento de energia elétrica em Macapá. Desde a 
última terça-feira (3), a população do estado está sofrendo com a falta de luz, 
água e dificuldades de abastecimento. Os moradores vêm 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/efeito-bolsonaro-apagao-no-amapa-
gera-revolta-e-protestos-populares/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 14:57:32
Título: Bolsonaro inicia nesta segunda ‘horário eleitoral chapa-branca’ nas 
redes sociais
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro inicia nesta segunda-feira (9) o que 
chamou de seu horário eleitoral, que será veiculado pelas redes sociais. “A 
partir de segunda-feira (9), está quase certo que todo dia, às 19 horas, eu vou 
ter o meu horário eleitoral gratuito”, disse o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-inicia-nesta-segunda-
horario-eleitoral-chapa-branca-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 13:32:15
Título: Pfizer e BioNTech dizem que sua vacina contra covid-19 é 90% eficaz
Descrição: (Reuters)  A Pfizer disse nesta segunda-feira que sua vacina 
experimental contra a Covid-19 mostrou ser 90% eficaz na prevenção da doença com
base em dados iniciais de um estudo amplo, numa grande vitória na luta contra 
uma pandemia que matou mais de 1 milhão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pfizer-e-biontech-dizem-que-sua-
vacina-contra-covid-19-e-90-eficaz/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 13:16:30
Título: Mourão: Bolsonaro vai cumprimentar Biden ‘na hora certa’
Descrição: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), 
afirmou nesta segunda-feira (9) que o Brasil precisa ser prudente em relação ao 
resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos e que o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) irá cumprimentar Joe Biden na hora certa. “Julgo que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/mourao-bolsonaro-vai-cumprimentar-
biden-na-hora-certa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 12:22:27
Título: Sérgio Moro quer refundar o Centrão para disputar a Presidência em 2022
Descrição: O ex-ministro Sérgio Moro ensaia seu novo bordão para as eleições de 
2022. Seria mais ou menos assim: &#8216,Nem para direita, nem pela esquerda. 
Muito pelo contrário. É para frente que se segue.&#8217, Moro quer refundar o 
Centrão, grupo fisiológico que existe no Brasil desde 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/sergio-moro-quer-refundar-o-
centrao-para-disputar-a-presidencia-em-2022/
 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-09 11:45:43
Título: Fernando Haddad diz esperar que “F. Bolsonaro” seja preso antes das 
eleições
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Descrição: Espero que seja preso antes das eleições!, tuitou nesta segunda-feira
(9) o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), ao compartilhar matéria da
Globo sobre mensagem de ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos).
Ao reportar-se sobre o assunto, o portal UOL, que é da Folha 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/haddad-diz-esperar-que-f-bolsonaro-
seja-preso-antes-das-eleicoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 10:10:43
Título: Anvisa suspende teste de Coronavac, Butantan diz ter sido surpreendido
Descrição: A determinação se deu após a ocorrência de um evento adverso grave 
que foi a morte de um voluntário de 33 anos, morador de São Paulo
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/anvisa-suspende-teste-de-coronavac-
butantan-diz-ter-sido-surpreendido/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 22:59:58
Título: TV GGN 20h: O pacto de Biden e a aliança nacional contra Bolsonaro
Descrição: Os comentários de Luis Nassif nesta segunda, dia 9 de novembro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-pacto-de-biden-e-a-alianca-
nacional-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 22:09:29
Título: A Globo sempre está do lado errado da história, por Dilma Rousseff
Descrição: Embora tenha chamado atenção para um problema essencial da sociedade 
brasileira e reforçar causas estruturais, como o racismo, sonegou de seus 
telespectadores a verdade sobre a crise social pela qual o país está passando.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-globo-sempre-esta-do-lado-errado-da-
historia-por-dilma-rousseff/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 22:00:26
Título: No governo Bolsonaro, Brasil deixa de ser uma das 10 maiores economias
Descrição: O resultado revela que a política econômica prometida pelo ministro 
Paulo Guedes não se cumpriu e o impacto não se deve somente ao Covid-19
Url :https://jornalggn.com.br/gestao-publica/no-governo-bolsonaro-brasil-deixa-
de-ser-uma-das-10-maiores-economias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 21:15:10
Título: São Paulo, um estado onde a insegurança jurídica impera!, por João 
Batista Tavares
Descrição: Para que serve a Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), que se mantém absolutamente conivente e omissa diante dessas 
arbitrariedades?
Url :https://jornalggn.com.br/justica/sao-paulo-um-estado-onde-a-inseguranca-
juridica-impera-por-joao-batista-tavares/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 21:08:00
Título: Contra Trump, Biden e Bolsonaro, precisamos reinventar o Brasil, por 
Álvaro Miranda
Descrição: Contraditoriamente, o fim do capitalismo depende do seu 
desenvolvimento e não da destruição criativa de um vendaval esotérico.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/contra-trump-biden-e-bolsonaro-precisamos-
reinventar-o-brasil-por-alvaro-miranda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 20:58:34
Título: O futuro de Bolsonaro sem Trump, por Oliver Stuenkel
Descrição: \Seu aliado número 1 se foi, assim como seu acesso direto à Casa 
Branca\, analisou Oliver Stuenkel, no Foreign Policy
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/o-futuro-de-bolsonaro-sem-trump-por-
oliver-stuenkel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 20:47:03
Título: Os relatos de Rafael Senra sobre a situação no Macapá (Amapá)
Descrição: No terceiro dia começaram a circular notícias sobre o real problema e
o impacto disso. Ainda sem luz, as narrativas começaram a chegar mas não davam 
alento. A promessa é que ficariam 15 dias sem luz.
Url :https://jornalggn.com.br/cidades/os-relatos-de-rafael-senra-sobre-a-
situacao-no-macapa-amapa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 20:32:58
Título: Kamala Harris: a primeira mulher afro-americana vice nos EUA
Descrição: Kamala é a primeira vice-presidente mulher, afro-americana,  sul-
asiática, índia tâmil-americana e caribenha americana a ocupar o cargo
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/kamala-harris-a-primeira-mulher-afro-
americana-vice-nos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 19:53:16
Título: Balanço da pandemia – que não acabou! Por Dora Incontri
Descrição: Mas o que podemos já tirar até aqui de lições possíveis desses tempos
pandêmicos, que aparentemente se estenderão ainda por meses?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/balanco-da-pandemia-que-nao-acabou-por-
dora-incontri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 19:08:55
Título: Começou a operação “Salva-Moro”, por Gustavo Conde
Descrição: O país é um furdunço e vai se reorganizando muito lentamente, no 
ritmo do tempo histórico que é contado por décadas, não por anos. 
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/comecou-a-operacao-salva-moro-por-gustavo-
conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 18:53:56
Título: Empresário apoiador de Bolsonaro é preso por calote de pirâmide 
financeira
Descrição: Dono da JJ Invest Jonas Jaimovick foi preso, acusado de operar um dos
maiores esquemas criminosos de pirâmide, com prejuízo de R$ 170 milhões
Url :https://jornalggn.com.br/justica/empresario-apoiador-de-bolsonaro-e-preso-
por-calote-de-piramide-financeira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-09 18:19:55
Título: Pesquisa mostra que 75% das pessoas acompanham política pelo Twitter
Descrição: A busca por informações ocorre principalmente em contas de jornais 
(54%) e jornalistas (48%), enquanto 23% seguem o Moments e 22% candidatos a 
prefeito
Url :https://jornalggn.com.br/na-rede/pesquisa-mostra-que-75-das-pessoas-
acompanham-politica-pelo-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 10:16:58
Título: Bolsonaro diz que “investe em 15 vacinas nacionais” após Anvisa 
suspender Coronavac
Descrição: Bolsonaro listou diversos \investimentos\ do governo contra o 
coronavírus e destacou a pesquisa com o vermífugo nitazoxanida, que foi 
classificada como “peça de propaganda populista” pela revista científica Science
Magazine
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-diz-que-investe-em-15-
vacinas-nacionais-apos-anvisa-suspender-coronavac/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 09:42:18
Título: Trump acusa Pfizer e FDA de uso eleitoral de vacina contra o coronavírus
Descrição: Buscando uma justificativa para a derrota para Joe Biden nas eleições
presidenciais, Trump afirmou que farmacêutica aguardou o fim da votação para 
anunciar sucesso do medicamento contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-acusa-pfizer-e-fda-de-uso-
eleitoral-de-vacina-contra-o-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 09:35:38
Título: “Estamos confiantes na segurança da vacina”, diz Sinovac após 
interrupção de testes pela Anvisa
Descrição: Diretor do Instituto Butantan estranhou a interrupção e disse que se 
trata de um óbito \não relacionado à vacina\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/estamos-confiantes-na-seguranca-da-
vacina-diz-sinovac-apos-interrupcao-de-testes-pela-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 02:42:22
Título: “Segunda onda será pior que a primeira também para a economia”, afirma 
ganhador do Nobel
Descrição: Economista estadunidense Joseph Stiglitz fez apelo para que os países
com economia mais desenvolvida “façam todo o possível para superar totalmente a 
pandemia o quanto antes”, e diz que só assim haverá recuperação econômica
Url :https://revistaforum.com.br/global/segunda-onda-sera-pior-que-a-primeira-
tambem-para-a-economia-afirma-ganhador-do-nobel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 01:44:32
Título: Vacina russa Sputnik V ganha perfis oficiais nas redes sociais
Descrição: Ministério da Saúde da Rússia informou que o imunizante conta com 
mais de 90% de efetividade, e explicou que as contas em Facebook, Twitter, 
Instagram e YouTube são para mostrar avanços e “dar esperança à humanidade”
Url :https://revistaforum.com.br/global/vacina-russa-sputnik-v-ganha-perfis-
oficiais-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 00:38:26
Título: Caixa deve perder mais de 7,2 mil bancários com novo PDV, agravando o 
déficit que já é de 17 mil funcionários
Descrição: Programa de Desligamento Voluntário do banco começa nesta segunda-
feira (9). Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal revela que milhares de concursados aguardam convocação e poderiam 
aliviar carência de trabalhadores.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-deve-perder-mais-de-72-mil-
bancarios-com-novo-pdv-agravando-o-deficit-que-ja-e-de-17-mil-funcionarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 23:45:05
Título: Chanceler acusa representantes de Guaidó de saquearem Embaixada da 
Venezuela em La Paz
Descrição: Jorge Arreaza filmou a retomada da sede diplomática na Bolívia por 
parte de representantes do governo de Nicólas Maduro, e denunciou opositores por
“roubo de livros, computadores e obras de arte” durante período da ditadura de 
Áñez
Url :https://revistaforum.com.br/global/chanceler-acusa-representantes-de-
guaido-de-saquearem-embaixada-da-venezuela-em-la-paz/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 22:56:25
Título: Ibope: Marília Arraes volta a crescer e fica mais próxima de 2º turno em
Recife
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Descrição: Petista aparece em segundo lugar, com 21% das intenções de voto, ela 
tem também a menor rejeição entre os líderes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibope-marilia-arraes-volta-a-crescer-
e-fica-mais-proxima-de-2o-turno-em-recife/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 22:49:46
Título: EUA chegam aos 10 milhões de infectados por coronavírus
Descrição: Crises sanitária e econômica causadas no país pela pandemia foram 
alguns dos principais fatores que levaram à derrota do presidente Donald Trump 
em sua tentativa de reeleição
Url :https://revistaforum.com.br/global/eua-chegam-aos-10-milhoes-de-infectados-
por-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 22:26:10
Título: Com dados parciais por problema em sistema, Saúde registra mais 231 
mortes por coronavírus
Descrição: Ministério está com problemas desde semana passada, 10,9 mil novos 
casos de Covid-19 foram confirmados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-dados-parciais-por-problema-em-
sistema-saude-registra-mais-231-mortes-por-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 22:12:22
Título: Fachin manda ao plenário pedido de Lula para ter acesso a dados da “Vaza
Jato”
Descrição: Em agosto, a Justiça concedeu acesso ao material a um procurador da 
Força Tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fachin-manda-ao-plenario-pedido-de-
lula-para-ter-acesso-a-dados-da-vaza-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 21:54:48
Título: STF libera R$ 14 milhões da Lava Jato para combater fogo na Amazônia
Descrição: Verba será destinada ao ICMBio a pedido da Advocacia Geral da União, 
uso terá de ser comprovado na Corte
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/stf-libera-r-14-milhoes-da-lava-jato-
para-combater-fogo-na-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 21:20:16
Título: A contragosto de Bolsonaro, Mourão chama Biden de “presidente”
Descrição: Bolsonaro segue em silêncio sobre a derrota de seu \ídolo\ Donald 
Trump
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-contragosto-de-bolsonaro-mourao-
chama-biden-de-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 21:02:39
Título: O que podemos fazer para salvar o Pantanal?, por Professora Neide
Descrição: Mais do que uma fatalidade, ou da mudança do clima, a magnitude dos 
incêndios no Pantanal e na Amazônia se deve, em boa medida, à combinação de um 
discurso oficial que incentiva e tolera crimes ambientais, com uma investida 
predatória ao meio ambiente.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-que-podemos-fazer-para-salvar-o-
pantanal-por-professora-neide/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 21:01:58
Título: O feminismo de ocasião da mídia comercial brasileira
Descrição: Primeira mulher negra a se tornar vice-presidenta dos EUA, Kamala 
Harris é incensada pelos mesmos jornalistas (inclusive mulheres) que promoveram 
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o golpe contra Dilma. Com Jô Gomes, Lola Aronovich, Ivana Bentes e Laura 
CapriglioneMOSTRAR MENOS
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-feminismo-de-ocasiao-da-midia-
comercial-brasileira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 20:45:46
Título: Doria promete 120 mil doses da Coronavac para 20 de novembro
Descrição: O governador visitou as instalações que servirão como fábrica da 
vacina no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/doria-promete-120-mil-doses-da-
coronavac-para-20-de-novembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 20:03:15
Título: Vídeo: fábrica de fogos de artifício explode em Simões Filho (BA)
Descrição: Vizinhos chegaram a pensar que se tratava de queda de avião, após 
explosão, uma coluna de fumaça se formou
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-fabrica-de-fogos-de-artificio-
explode-em-simoes-filho-ba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 18:53:14
Título: Pfizer: Vice de Trump mente sobre parceria para produção de vacina 
contra  Covid
Descrição: Mike Pence publicou em redes que imunizante era fruto de “parceria 
público-privada”, mas laboratório negou que governo dos EUA tenha investido no 
desenvolvimento do produto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pfizer-vice-de-trump-mente-sobre-
parceria-para-producao-de-vacina-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 18:35:04
Título: Mourão prevê que governo não terá orçamento até abril de 2021
Descrição: Para o vice-presidente, as agências de risco podem diminuir a nota do
Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-preve-que-governo-nao-tera-
orcamento-ate-abril-de-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 18:07:40
Título: Trump impede que equipe de Biden inicie transição
Descrição: O presidente em exercício segue sem aceitar a derrota eleitoral para 
o democrata
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-impede-que-equipe-de-biden-inicie-
transicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 17:44:39
Título: Pastor que disse que coronavírus era por “pecado da fornicação” morre de
Covid
Descrição: Baxter tinha  75 anos e afirmou que \95% da população comete 
fornicação antes de casar\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pastor-que-disse-que-coronavirus-
era-por-pecado-da-fornicacao-morre-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 17:32:54
Título: Investigado por ligação com milícia, candidato a prefeito no Rio usa 
foto com Flávio Bolsonaro nas redes
Descrição: Sargento Lopes (PSD) é candidato a prefeito em Magé, na Baixada 
Fluminense. Nas redes, ele faz elogios à PM, a Witzel e à família Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/investigado-por-ligacao-com-milicia-
candidato-a-prefeito-no-rio-usa-foto-com-flavio-bolsonaro-nas-redes/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 17:32:08
Título: Lula liga Globo à ditadura ao comentar reportagem do Fantástico: Censura
política
Descrição: Matéria sobre redução de desigualdade social entre 2000 e 2015 elogia
Bolsa Família, mas exclui crédito aos governos petistas e responsabiliza Dilma 
pela crise econômica
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-liga-globo-a-ditadura-ao-
comentar-reportagem-do-fantastico-censura-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 16:50:29
Título: Estudantes ocupam reitoria da UFPB contra reitor nomeado por Bolsonaro
Descrição: Alunos estão acorrentados na porta da reitoria há mais de 70 horas. 
Valdiney Veloso, professor escolhido pelo presidente, foi o candidato menos 
votado em consulta popular
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/estudantes-ocupam-reitoria-da-ufpb-
contra-reitor-nomeado-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 16:39:53
Título: Brasil fica fora de primeira leva de vacinas por ignorar Pfizer, diz 
Átila Iamarino
Descrição: Laboratório anunciou que seu imunizante contra a Covid-19 mostrou 90%
de eficácia provisória em testes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-fica-fora-de-primeira-leva-de-
vacinas-por-ignorar-pfizer-diz-atila-iamarino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 15:53:09
Título: Vídeo: Evo Morales cruza a fronteira a pé e é recebido por multidão na 
Bolívia
Descrição: Ao lado do presidente argentino Alberto Fernandez, Evo Morales cruzou
a fronteira entre La Quialca e Villazón e voltou para a Bolívia um ano depois de
deixar o país para preservar a própria vida diante do violento golpe de 
opositores
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-evo-morales-cruza-a-fronteira-a-
pe-e-e-recebido-por-multidao-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 15:08:48
Título: Homem espanca esposa no Amapá usando pedaço de madeira com pregos
Descrição: Ele foi preso após a tentativa de feminicídio. Vítima foi socorrida 
em estado grave com lesões na cabeça e no braço
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/homem-espanca-esposa-no-amapa-usando-
pedaco-de-madeira-com-pregos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 15:08:15
Título: TromPetista chama a atenção de Duvivier e Haddad por elogio à reportagem
“criminosa” do Fantástico
Descrição: Gregório Duvivier compartilhou trecho de 45 segundos da reportagem de
Sônia Bridi, que recebeu críticas por culpar Dilma Rousseff pela crise econômica
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/trompetista-chama-a-atencao-de-
duvivier-e-haddad-por-elogio-a-reportagem-criminosa-do-fantastico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 14:33:16
Título: Com Bolsonaro, Brasil pode deixar lista das dez maiores economias do 
mundo e cair para 12º lugar
Descrição: Atualmente na nona posição do ranking, país deve ser ultrapassado por
Canadá, Coreia do Sul e Rússia
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-bolsonaro-brasil-pode-deixar-lista-
das-dez-maiores-economias-do-mundo-e-cair-para-12o-lugar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 13:14:26
Título: “Tentaram me calar porque sou mulher”, diz Carol Solberg
Descrição: Jogadora de vôlei advertida por \Fora, Bolsonaro\ diz que julgamento 
no STJD foi machista e critica a postura do presidente do tribunal
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/tentaram-me-calar-porque-sou-mulher-diz-
carol-solberg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 12:39:25
Título: Padre Julio Lancellotti vence processo contra o presidente Bolsonaro
Descrição: Para o juiz Marcelo Nobre de Almeira, críticas incisivas que não 
extrapolem os limites do respeito, não podem ser tratadas como danos morais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/padre-julio-lancellotti-vence-
processo-contra-o-presidente-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 12:27:50
Título: Influencer é acusado de estupro por ex-namorada e admite crime: “Várias 
vezes eu a acordei transando”
Descrição: Caso viralizou nas redes com a hashtag #lucasestuprador. Jovem estava
sob efeito de remédio para ansiedade quando o abuso aconteceu
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/influencer-e-acusado-de-estupro-por-ex-
namorada-e-admite-crime-varias-vezes-eu-a-acordei-transando/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 11:56:59
Título: Bolsonaro se cala sobre derrota de Trump nos EUA e posse de Arce na 
Bolívia
Descrição: No Fórum Café desta segunda-feira, 09 de novembro de 
2020:Oficialmente o Brasil não se manifestou sobre a vitória de Joe Biden nas 
eleições dos Estados Unidos. Aliado do candidato derrotado Donald Trump, o 
presidente Jair Bolsonaro não esboçou nenhuma palavra ou aceno diplomático ao 
resultado do pleito não reconhecido por Trump. A vitória de Biden [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-se-cala-sobre-derrota-de-
trump-nos-eua-e-posse-de-arce-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 11:27:33
Título: Carlos Bolsonaro usa estante de livros falsa para gravar vídeo de 
campanha eleitoral
Descrição: Estante que aparece atrás do vereador na gravação é uma foto 
disponível em banco de imagens da internet
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-usa-estante-de-
livros-falsa-para-gravar-video-de-campanha-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 11:25:43
Título: Em vídeo, Evo Morales agradece povo argentino e líderes mundiais por 
apoio durante exílio
Descrição: Morales afirma que apoios dos presidentes da Argentina e México foram
fundamentais para que “escapasse com vida” de um violento golpe de Estado, Líder
retorna hoje a Bolívia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-video-evo-morales-agradece-povo-
argentino-e-lideres-mundiais-por-apoio-durante-exilio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-09 11:03:37
Título: Reitor da UFRB suspende aluno acusado de racismo contra professora
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Descrição: Danilo Araújo de Góis havia se recusado a receber um papel das mãos 
da professora, que é negra. Segundo relatos de estudantes, ele já teria dito que
\não se mistura com negros pois foi bem criado”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/reitor-da-ufrb-suspende-aluno-acusado-
de-racismo-contra-professora/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-10 05:15:55
Título: Apartheid à brasileira: como a falácia da democracia racial escamoteou o
racismo das leis
Descrição: No Brasil, a gente caiu no conto da democracia racial, um mito 
popularizado pós-período escravagista. Enquanto isso, aprovamos leis racistas 
cujos reflexos são sentidos diariamente.The post Apartheid à brasileira: como a 
falácia da democracia racial escamoteou o racismo das leis appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/10/apartheid-a-brasileira-como-a-falacia-
da-democracia-racial-escamoteou-o-racismo-das-leis/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-09 20:51:25
Título: Na Era Trump, tudo e todos nos EUA falharam
Descrição: A luz no fim do túnel é real, mas não devemos nos enganar sobre o que
aprendemos durante o Tempo de Trump.The post Na Era Trump, tudo e todos nos EUA 
falharam appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/09/era-trump-todos-falharam-eua/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-09 16:30:36
Título: Esta é marmita que a USP oferece aos alunos pobres durante a pandemia
Descrição: Estudantes que vivem no campus reclamam das marmitas oferecidas pela 
USP durante pandemia e improvisam para ter alternativas.The post Esta é marmita 
que a USP oferece aos alunos pobres durante a pandemia appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/09/pesquisa-inseguranca-alimentar-fome-
crusp-usp/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-09 14:24:25
Título: Democratas foram pior que o esperado entre eleitores não brancos — 
exceto no Arizona. Esta é a razão.
Descrição: Mesmo com a ascensão democrata entre eleitores dos subúrbios e com 
ensino superior, seu apoio entre eleitores não brancos diminuiu.The post 
Democratas foram pior que o esperado entre eleitores não brancos — exceto no 
Arizona. Esta é a razão. appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/09/democratas-eua-nao-brancos-arizona/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-10 03:00:00
Título: Uma gramática de privilégios revelada na história das empreiteiras. 
Entrevista especial com Carolina Lima
Descrição: Desde o Brasil Colônia que a desigualdade assola [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604486-uma-gramatica-de-privilegios-revelada-na-
historia-das-empreiteiras-entrevista-especial-com-carolina-lima
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-10 07:11:36
Título: Morre Saeb Erekat, principal negociador palestino, vítima da Covid-19
Descrição: JERUSALÉM — Morreu nesta terça-feira o negociador-chefe palestino 
Saeb Erekat, uma das vozes mais ativas na busca pela solução do conflito árabe-
israelense, anunciou o Fatah. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/morre-saeb-erekat-principal-negociador-
palestino-vitima-da-covid-19-24738032
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2020-11-10 06:45:29
Título: Doria poderá usar Coronavac baseado em aprovação de agências sanitárias 
estrangeiras
Descrição: João Doria poderá usar a Coronavac baseado na aprovação de seu uso 
por uma agência sanitária do exterior — como a Food and Drug Administration 
(FDA), dos Estados Unidos —, caso a Anvisa demore a analisá-la por motivos 
políticos.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/doria-podera-usar-coronavac-
baseado-em-aprovacao-de-agencias-sanitarias-estrangeiras-24737949
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-10 07:00:13
Título: Desigualdade de aprendizagem aumentou em mais da metade das cidades do 
país mesmo antes da pandemia
Descrição: RIO - A desigualdade de aprendizagem aumentou em mais da metade das 
cidades do país. Segundo estudo do Todos pela Educação, 57,5% dos municípios viu
a distância crescer entre o desempenho da pior escola em comparação com a melhor
da mesma rede. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/desigualdade-de-aprendizagem-aumentou-
em-mais-da-metade-das-cidades-do-pais-mesmo-antes-da-pandemia-1-24737657
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-10 08:58:29
Título: Biden eleito presidente: como ele vai mudar a política externa dos EUA
Descrição: O presidente eleito tem uma visão muito mais tradicional do papel dos
EUA em relação à política internacional.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54872055
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-09 22:22:14
Título: Vacina da Pfizer: o que falta para imunizante contra covid-19 estar 
disponível no Brasil?
Descrição: País ainda não tem acordo de compra do imunizante. Farmacêutica diz 
que entrou em contato com governo, mas não recebeu nenhuma resposta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54879742
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-09 21:44:14
Título: Geórgia definirá controle do Senado dos EUA em janeiro
Descrição: Democratas mantêm a maioria entre os deputados, mas se distanciam da 
meta de obter o domínio da Câmara Alta
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-09/georgia-definira-
controle-do-senado-dos-eua-em-janeiro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-09 15:45:42
Título: A vingança do “bairro horrível” de Atlanta que foi decisivo para a 
vitória de Biden
Descrição: Clayton, condado majoritariamente negro e pobre na capital da 
Geórgia, foi alvo de insultos de Trump no início de seu mandato. Como um 
bumerangue, a ofensa deu a volta e atingiu em cheio o republicano
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-09/a-vinganca-do-bairro-
horrivel-de-atlanta-que-foi-decisivo-para-a-vitoria-de-biden.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-10 00:00:00
Título: Mulheres que enfrentaram o machismo
Descrição: O Blog pediu a um grupo de leitores a indicação de magistradas, 
advogadas, procuradoras, promotoras e defensoras públicas que tiveram papel 
marcante ao enfrentar o machismo no Judiciário. A proposta teve origem no 
episódio em que Mariana Ferrer, vítima de estupro, foi humilhada  por um 
advogado numa audiência em Santa Catarina diante de um juiz [...]Leia mais 
(11/10/2020 - 01h51)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48477
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-09 00:00:00
Título: Candidato de São Luís falta a debate após Folha revelar documento sobre 
investigação
Descrição: O candidato a prefeito em São Luís (MA) Eduardo Braide (Podemos) 
faltou nesta segunda-feira (9) pela primeira vez em um debate. A ausência 
ocorreu após o Painel revelar documento do Ministério Público que o classifica 
como investigado. Ele vinha dizendo em entrevistas que não é e nem nunca tinha 
sido alvo de inquéritos.Leia mais (11/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/candidato-de-sao-luis-falta-a-debate-apos-folha-
revelar-documento-sobre-investigacao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-09 00:00:00
Título: Facebook e Twitter usam exemplo dos EUA e preveem avisos para fake news 
em eleição no Brasil
Descrição: Antes de discursar na TV dos EUA por 15 minutos sobre fraude 
eleitoral sem apresentar evidências, o presidente Donald Trump já acumulava uma 
série de publicações contestadas ou rotuladas como duvidosas no Twitter. No 
Facebook, uma página com 365 mil americanos apoiadores do republicano foi 
derrubada por espalhar mentiras.Leia mais (11/09/2020 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/facebook-e-twitter-usam-exemplo-dos-eua-e-preveem-avisos-
para-fake-news-em-eleicao-no-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-09 00:00:00
Título: Maia diz que Moro é de extrema direita e que chance de apoiar chapa com 
ele à Presidência é 'zero'
Descrição: O presidente da C&acirc,mara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
diz que a chance de ele subir no palanque eleitoral de 2022 com Sergio Moro  é 
zero .Leia mais (11/09/2020 - 10h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/11/maia-diz-que-moro-e-de-extrema-direita-e-que-
chance-de-apoiar-chapa-com-ele-a-presidencia-e-zero.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 00:33:00
Título: Proposta facilita concessão de medida protetiva para mulher por delegado
de polícia
Descrição: Delegado poderá decretar o afastamento imediato do agressor, mesmo 
nas cidades que possuam juiz
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705200-proposta-facilita-concessao-de-
medida-protetiva-para-mulher-por-delegado-de-policia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 23:59:00
Título: Projeto torna obrigatório o exame toxicológico para parlamentares
Descrição: O exame deverá ser capaz de detectar o consumo de substâncias 
psicoativas nos 90 dias anteriores à coleta da amostra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706045-projeto-torna-obrigatorio-o-
exame-toxicologico-para-parlamentares/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 23:16:00
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Título: Maia vai pautar proposta que cria cotas para mulheres no Poder 
Legislativo
Descrição: Próxima sessão do Plenário está marcada para 17 de novembro, logo 
após o primeiro turno das eleições municipais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706221-maia-vai-pautar-proposta-que-
cria-cotas-para-mulheres-no-poder-legislativo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 22:46:00
Título: Projeto dispensa veículos de aplicativo de transportar crianças em 
cadeirinha
Descrição: A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706040-projeto-dispensa-veiculos-de-
aplicativo-de-transportar-criancas-em-cadeirinha/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 21:34:00
Título: Projeto obriga INSS a pagar provisoriamente o BPC após 45 dias sem 
análise
Descrição: Benefício seria pago temporariamente, caso toda a documentação esteja
em ordem
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704227-projeto-obriga-inss-a-pagar-
provisoriamente-o-bpc-apos-45-dias-sem-analise/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 20:57:00
Título: Projeto cria programa para informar população sobre etapas da produção 
de alimentos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705549-projeto-cria-programa-para-
informar-populacao-sobre-etapas-da-producao-de-alimentos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 19:52:00
Título: Projeto impede que condenado por agressão contra mulher assuma cargo 
público
Descrição: Proposta altera a Lei Maria da Penha
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706081-projeto-impede-que-condenado-por-
agressao-contra-mulher-assuma-cargo-publico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 19:42:00
Título: Projeto obriga estabelecimentos a divulgar dados nutricionais de 
alimentos prontos para consumo
Descrição: A presença de glúten, leite ou derivados e alérgenos alimentares 
também deverá ser especificada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705992-projeto-obriga-estabelecimentos-
a-divulgar-dados-nutricionais-de-alimentos-prontos-para-consumo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-09 18:26:00
Título: Proposta condiciona aceitação de oferta de emprego para receber o Bolsa 
Família
Descrição: Hoje os beneficiários do programa já precisam, por exemplo, manter os
filhos na escola e, no caso de gestantes, fazer acompanhamento pré-natal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705884-proposta-condiciona-aceitacao-de-
oferta-de-emprego-para-receber-o-bolsa-familia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-10 07:05:51
Título: Barack Obama pode ser novo embaixador americano no Reino Unido, segundo 
mídia britânica
Descrição: Embora os resultados oficiais da eleição presidencial dos EUA deste 
ano ainda não tenham sido divulgados, o presidente eleito, Joe Biden, já lançou 
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um plano de transição para enfrentar os principais desafios norte-americanos e 
reverter várias políticas do governo Trump.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020111016396474-barack-obama-pode-ser-
novo-embaixador-americano-no-reino-unido-segundo-midia-britanica/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-10 06:30:33
Título: Argentina licita títulos no valor de US$ 750 milhões
Descrição: O Ministério da Economia da Argentina trocou uma série de títulos em 
pesos por dois outros em dólares, que vencem em julho de 2030 e de 2035.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020111016395964-argentina-licita-
titulos-no-valor-de-us-750-milhoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-10 06:00:12
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 10 de novembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (10), na qual a Rússia envia missão de paz para Nagorno-Karabakh, 
Ministério das Relações Exteriores da China questiona interrupção dos testes com
a vacina CorovaVac e EUA impõe novas sanções contra a Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020111016395015-manha-com-
sputnik-brasil-destaque-desta-terca-feira-10-de-novembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-09 20:55:10
Título: Manifestantes invadem sede do governo armênio contra cessar-fogo em 
Nagorno-Karabakh (VÍDEO)
Descrição: Manifestantes em Erevan, capital da Armênia, que protestavam contra a
decisão de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh romperam os cordões policiais e 
invadiram o prédio do governo armênio na noite desta segunda-feira (9).
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020110916392783-manifestantes-
invadem-sede-do-governo-na-capital-da-armenia-contra-cessar-fogo-em-nagorno-
karabakh-video/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-09 20:41:56
Título: Proteção contra hackers no STJ e governo exige treinamento e auditoria, 
afirma engenheiro
Descrição: Na terça-feira (3), o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) interrompeu 
os trabalhos após um ataque cibernético, levantando dúvidas sobre a segurança 
dos dados governamentais. Para discutir a questão, a Sputnik Brasil ouviu um 
engenheiro da UFF, que apontou a necessidade de treinamento sobre o tema.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020110916392736-protecao-contra-
hackers-no-stj-e-governo-exige-treinamento-e-auditoria-afirma-engenheiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-09 20:09:03
Título: Cessar-fogo em Nagorno-Karabakh foi pensado a longo prazo e começou 
meia-noite, diz Putin
Descrição: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu um comunicado nesta 
segunda-feira (9) informando que o cessar-fogo completo em Nagorno-Karabakh e se
iniciou à meia-noite, no horário de Moscou (18 horas no horário de Brasília).
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020110916392654-cessar-fogo-em-
nagorno-karabakn-foi-pensado-a-longo-prazo-e-comecou-meia-noite/
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