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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 18:38:08
Título: Manifesto internacional pelo julgamento do habeas corpus de Lula é 
entregue ao STF
Descrição: Documento tem mais de 400 signatários e foi encaminhado para os 11 
magistrados da Corte, pedido de soltura data de 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/manifesto-internacional-pelo-
julgamento-do-habeas-corpus-de-lula-e-entregue-ao-stf

Fonte: NYTIMES> Mundo> Américas
Data: 2020-11-10 14:28:41
Título: Filho mais velho de Bolsonaro, um senador, enfrenta cargas no Brasil 
Descrição: Flávio Bolsonaro está sendo investigado por suspeita de executar um 
esquema de propina que envolveu vários membros da família, incluindo a primeira-
dama. 
Url: https://www.nytimes.com/2020/11/04/world/americas/flavio-bolsonaro-
charges.html

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-11 03:00:00
Título: A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. 
Entrevista especial com Ricardo Antunes
Descrição: A crise pandêmica que estamos vivendo por conta do coronavírus é 
uma \expressão\ do sistema antissocial do capital, diz Ricardo Antunes
Url: http://www.ihu.unisinos.br/604533-a-expansao-do-trabalho-uberizado-nos-
levara-a-escravidao-digital-entrevista-especial-com-ricardo-antunes

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-10 10:20:00
Título: Pesquisa mostra que caminho de negros com ensino superior ao trabalho 
qualificado está mais difícil 
Descrição: Quase 38% dos homens e 33% das mulheres trabalham em empregos que 
requerem menos do que seus conhecimentos e taxa aumentou em cinco anos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111016397719-pesquisa-mostra-que-
caminho-de-negros-com-ensino-superior-ao-trabalho-qualificado-esta-mais-dificil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 14:20:02
Título: Suspensão da vacina: credibilidade da Anvisa é questionada por suposto 
uso político
Descrição: Evento adverso grave que provocou suspensão não tem relação com a 
vacina, segundo documentos do IML
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/suspensao-da-vacina-
credibilidade-da-anvisa-e-questionada-por-suposto-uso-politico

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 21:44:30
Título: Lewandoswki manda à PGR ação que acusa Bolsonaro de usar Abin e GSI para
proteger o filho
Descrição: O ministro deu prosseguimento a notícia-crime apresentada pela 
deputada Natália Bonavides (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandoswki-manda-a-pgr-acao-que-
acusa-bolsonaro-de-usar-abin-e-gsi-para-proteger-o-filho/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 21:41:55
Título: Governo Bolsonaro quer taxar cesta básica e ampliar a fome no Brasil
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Descrição: Como ficarão as famílias expulsas do Bolsa Família, sem trabalho, num
cenário de desemprego recorde, com preços de aluguéis, luz e cesta básica 
aumentados?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/governo-bolsonaro-quer-taxar-cesta-basica-
e-ampliar-a-fome-no-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 09:38:59
Título: Embaixador dos EUA alfineta Bolsonaro com vídeo de militares no Rio após
ameaça de uso de “pólvora”
Descrição: No quartel-general do Exército, em Brasília, militares não teriam 
endossado as declarações do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/global/embaixador-dos-eua-alfineta-bolsonaro-
com-video-de-militares-no-rio-apos-ameaca-de-uso-de-polvora/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 23:53:54
Título: “Pólvora, maricas e hiperinflação”: Maia reage a discurso de Bolsonaro
Descrição: O presidente da Câmara disse estar comprometido com a vacina contra o
novo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/polvora-maricas-e-hiperinflacao-maia-
reage-a-discurso-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 23:42:29
Título: Bolsonaro reclama que sua vida é uma “desgraça” e internautas 
aconselham: “Renuncia”
Descrição: Hashtag #Renuncia foi para a lista de assuntos mais comentados do 
Twitter após fala do presidente dizendo que não tem mais \paz\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaro-reclama-que-sua-vida-e-
uma-desgraca-e-internautas-aconselham-renuncia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 23:14:23
Título: Renuncia Bolsonaro ferve as redes sociais nesta terça
Descrição: A fala do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (10), numa 
cerimônia no Palácio do Planalto, desencadeou uma campanha espontânea por sua 
renúncia nas redes sociais. O presidente afirmou que o Brasil tem que deixar de 
ser um país de maricas e isso revoltou os internautas. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/renuncia-de-bolsonaro-ferve-as-
redes-sociais-nesta-terca/
 
Fonte: Pacocol
Data: 2020-11-11
Título: Encuentro Mundial de la Classe Obrera Antiimperialista: 12 y 13 de 
noviembre
Descrição: La organización sindical con mayor cantidad de afiliados en el mundo,
la Federación Nacional de Sindicatos de China (FNSCh), envió un saludo solidario
y fraterno, deseando los mejores de los éxitos al Encuentro Mundial de la clase 
Obrera Antiimperialista que se realizará este 12 y 13 de noviembre.
Url: https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/13490-encuentro-
mundial-de-la-clase-obrera-antiimperialista-12-y-13-de-noviembre

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 21:43:08
Título: Governo Fernández deve apresentar novo PL para legalizar o aborto na 
Argentina
Descrição: Secretaria Legal e Técnica comunicou em entrevista nesta segunda que 
o projeto será enviado em novembro ao Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/governo-fernandez-deve-
apresentar-novo-pl-para-legalizar-o-aborto-na-argentina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 20:52:35
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Título: STF dá 48 horas para Anvisa explicar suspensão dos estudos da Coronavac
Descrição: Comissão de ética não vê motivos para pausa nos testes e deputados 
querem esclarecimentos sobre o tema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/stf-da-48-horas-para-anvisa-
explicar-suspensao-dos-estudos-da-vacina-coronavac
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 20:01:56
Título: Arce começa governo na Bolívia com equipe de jovens: \Produto da nossa 
revolução\
Descrição: Novo ministro da saúde quer 10% do PIB para o setor: combate à 
pandemia e criação de sistema único de atendimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/arce-comeca-governo-na-bolivia-
com-equipe-de-jovens-produto-da-nossa-revolucao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 19:15:31
Título: Artigo | Crises, aprendizados e eleições: uma oportunidade para 
lutadores do povo
Descrição: As eleições de 2020 são uma oportunidade de enfrentamento a esse 
projeto subserviente aos interesses internacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/artigo-crises-aprendizados-e-
eleicoes-uma-oportunidade-para-lutadores-do-povo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 18:57:32
Título: Justiça do Rio anula artigo de lei que impedia privatização da Companhia
de Águas
Descrição: BNDES impôs desestatização da companhia como condição para estado 
permanecer no Regime de Recuperação Fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/justica-do-rio-anula-artigo-de-
lei-que-impedia-privatizacao-da-companhia-de-aguas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 18:40:37
Título: Prefeitura de Porto Alegre contraria as próprias regras ao impor volta 
às aulas 
Descrição: Um mês depois da data estipulada para o início do retorno às aulas, 
prefeito determinou novas regras às direções
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/porto-alegre-prefeitura-
contraria-as-proprias-regras-para-impor-volta-as-aulas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 17:59:03
Título: Artigo | O caso Mari Ferrer e o sistema patriarcal que nos condena
Descrição: Que sistema judiciário é esse que humilha a vítima no julgamento?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/artigo-o-caso-mari-ferrer-e-o-
sistema-patriarcal-que-nos-condena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 17:44:19
Título: Para pesquisadora, população indígena deve ocupar espaços de decisão
Descrição: Para a pesquisadora Flávia Falcão, língua e alfabetização são alguns 
dos entraves para uma maior participação indígena
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/para-pesquisadora-populacao-
indigena-deve-ocupar-espacos-de-decisao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 16:22:06
Título: “Neutralidade deve ser uma opção e não uma imposição ao atleta”, diz 
Carol Solberg
Descrição: Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, a jogadora de vôlei 
comenta polêmica e repercussão após “Fora, Bolsonaro”
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/neutralidade-tem-que-ser-uma-
opcao-e-nao-uma-imposicao-ao-atleta-diz-solberg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 16:08:15
Título: Live pública discute acordo sobre o crime da Vale em Brumadinho
Descrição: Transmissão acontece no Canal “Extensão PUC Minas” com informações e 
debate sobre o acordo judicial entre Vale e governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/live-publica-discute-acordo-
sobre-o-crime-da-vale-em-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 15:43:59
Título: Contraventor assassinado no RJ foi alvo de ação contra Escritório do 
Crime em junho
Descrição: Genro do bicheiro Castor de Andrade, Fernando Ignacio foi morto por 
atiradores de fuzil em heliporto na Barra da Tijuca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/contraventor-assassinado-no-rj-
foi-alvo-de-acao-contra-escritorio-do-crime-em-junho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 14:26:21
Título: Mandado de reintegração de posse é expedido contra estudantes da UFPB
Descrição: Estudantes estão acampados, desde a última sexta-feira, após 
Bolsonaro nomear o último colocado para o cargo de reitor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/mandado-de-reintegracao-de-
posse-e-expedido-contra-estudantes-da-ufpb
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-10 07:46:40
Título: Revolta da Vacina, 116 anos: diferenças e semelhanças com a onda 
negacionista atual
Descrição: Pesquisadores analisam mudanças e permanências entre os contextos do 
motim de 1904 e da pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/10/revolta-da-vacina-116-anos-
diferencas-e-semelhancas-com-a-onda-negacionista-atual
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 09:57:11
Título: Anvisa terá que explicar ao STF a suspenção dos testes com a CoronaVac
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) preste, em 48
horas, esclarecimentos sobre o andamento dos testes e avaliações de todas as 
vacinas para combate ao Cornavírus. A Anvisa deverá fornecer informações 
detalhadas sobre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/anvisa-tera-que-explicar-ao-stf-a-
suspencao-dos-testes-com-a-coronavac/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 00:16:31
Título: Conselho do Ministério da Saúde defende continuação dos testes da 
Coronavac
Descrição: A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (Conep), vinculada ao 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão do Ministério da Saúde, defendeu a 
continuação dos estudos da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Brasil Instituto 
Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. “Entendemos que o óbito do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/conselho-do-ministerio-da-saude-
defende-continuacao-dos-testes-da-coronavac/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 23:45:30
Título: Caixa Econômica Federal anuncia a demissão de 7,2 mil funcionários
Descrição: A Caixa Econômica Federal (CEF), em processo de desmonte conduzido 
pelo governo Bolsonaro, pretende reduzir o quadro funcional do banco com a 
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demissão de 7.200 funcionários até 31 de dezembro. O banco público implantou um 
novo Programa de Demissão Voluntária (PDV), iniciado na segunda-feira (9), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/caixa-economica-federal-anuncia-a-
demissao-de-72-mil-funcionarios/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 21:23:03
Título: Bolsonaro diz que “Brasil tem que deixar de ser um país de maricas”, 
assista
Descrição: O presidente Bolsonaro voltou a abrir a caixa de ferramentas para 
falar das mortes da pandemia e disse que todos vão morrer um dia e que o Brasil 
tem que deixar de ser um país de maricas. Assista: Para o presidente Bolsonaro, 
quem se protege 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-diz-que-brasil-tem-que-
deixar-de-ser-um-pais-de-maricas-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 21:11:20
Título: PT faz campanha pela prisão de “F. Bolsonaro” antes da eleição no 
domingo
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) intensificou uma campanha pela 
prisão do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair 
Bolsonaro, réu no inquérito das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj). Nesta terça-feira (10), foi a vez do deputado Rogério Correia 
(PT-MG) pedir 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pt-faz-campanha-pela-prisao-de-f-
bolsonaro-antes-da-eleicao-no-domingo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 21:07:04
Título: Maia diz que vai pautar na próxima semana proposta que cria cotas para 
mulheres no Poder Legislativo
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeu
pautar, já na próxima semana, proposta de emenda à Constituição que institui 
cota para mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e na 
Câmara dos Deputados. Maia lamentou a representação “muito pequena” das mulheres
nas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maia-diz-que-vai-pautar-na-proxima-
semana-proposta-que-cria-cotas-para-mulheres-no-poder-legislativo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 18:24:13
Título: Jornalista da Globo diz que a Anvisa virou ‘Agência de Vigilância 
Ideológica’
Descrição: O jornalista Octavio Guedes da GloboNews escreveu no Twitter que a 
Agência de Vigilância Sanitária virou Agência de Vigilância Ideológica. A fala 
veio em comentário sobre a suspensão dos testes da vacina chinesa CoronaVac que 
estão sendo feitos pelo Instituto Butantan determinado pela Anvisa. Agência 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jornalista-da-globo-diz-que-anvisa-
virou-agencia-de-vigilancia-ideologica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 18:22:44
Título: Falta muito pouco para Flávio Dino pedir a prisão de Paulo Guedes
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, corre o risco de sair algemado 
do governo. Ele e outros tantos assaltantes que tomaram o Palácio do Planalto. 
Dito isso, falta pouco para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), pedir
a prisão de Guedes. Quando Paulo Guedes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/falta-muito-pouco-para-flavio-dino-
pedir-a-prisao-de-paulo-guedes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 14:50:21
Título: Por ordem de Trump, Casa Branca trava processo de transição presidencial
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Descrição: Algo inédito ocorre nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, 
que ainda resiste em aceitar a derrota eleitoral para o democrata Joe Biden, 
ordenou a burocracia da Casa Branca para travar os trâmites legais do processo 
de transição presidêncial. A posse do presidente ocorre na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/por-ordem-de-trump-casa-branca-
trava-processo-de-transicao-presidencial/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 14:04:15
Título: Apagão
Descrição: A tvEsmael discutiu na manhã desta terça-feira, às dez em ponto, o 
apagão no Amapá, que entrou no oitavo dia. Além do apagão energético, há também 
apagões de outros tipos que estão acontecendo por aí: na água, na internet, na 
saúde, na educação, etc. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apagao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-10 13:40:25
Título: Eleitores não podem ser presos a partir de hoje
Descrição: Nenhum eleitor pode ser preso ou detido de hoje (10) até 48 horas 
após o término da votação do primeiro turno, no próximo domingo (15). A 
proibição de prisão cinco dias antes da eleição é determinada pelo Código 
Eleitoral (Lei 4737/1965), que permite a detenção 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleitores-nao-podem-ser-presos-a-
partir-de-hoje/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 10:36:52
Título: Censura à pesquisa do Datafolha em São Paulo pode se estender ao Ibope, 
entenda
Descrição: Advogado que fez pedido de impugnação avalia que nenhum dos dois 
institutos cumpre requisitos sobre base territorial
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/censura-a-pesquisa-do-datafolha-em-sao-
paulo-pode-se-estender-ao-ibope-entenda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 10:09:12
Título: Fracking: a realidade nos EUA e a discussão no Brasil. Entrevista com 
Izabel Cristina Marson.
Descrição: Fracking foi tema de bate-boca entre Donald Trump e Joe Biden. A 
técnica permite que se movimente milhões de dólares anuais em extração de gás de
xisto e petróleo. Mas é uma técnica controversa.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/fracking-a-realidade-nos-eua-e-a-
discussao-no-brasil-entrevista-com-izabel-cristina-marson/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 10:00:24
Título: A indústria começa a sair dos impactos do coronavirus, por Luis Nassif
Descrição: Em relação ao índice geral da indústria, em relação a setembro do ano
passado, a indústria cresceu em 7 estados e caiu em 8.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-industria-comeca-a-sair-dos-
impactos-do-coronavirus-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 09:00:52
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições EUA Como Emily Murphy se destaca entre a equipe de Biden e a
transição 120K NYT&gt, Página inicial  O Times chamou funcionários em todos os 
estados: nenhuma evidência de fraude eleitoral 46K NYT&gt, Notícias 
principaispor Nick Pompeo desiste ao se recusar a reconhecer a vitória de Biden 
A colinapor Aris Folley/ 7min Biden e democratas resistem à [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-188/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-11-10 22:57:59
Título: TV GGN 20hs: a ciência é bombardeada pela política na guerra das vacinas
Descrição: Os comentários de Luis Nassif desta terça, 10 de novembro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-a-ciencia-e-bombardeada-pela-
politica-na-guerra-das-vacinas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 21:47:38
Título: “Renova, nós não estamos quites!”, afirmam atingidos
Descrição: As empresas não ouvirem as vítimas no processo decisório da reparação
é o atestado de incompetência do Estado brasileiro em fazer justiça quando 
grandes interesses atropelam pequenas comunidades
Url :https://jornalggn.com.br/justica/renova-nos-nao-estamos-quites-afirmam-
atingidos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 21:41:18
Título: TCU recomenda ao governo aumentar valor da cesta básica para bancar 
Renda Cidadã
Descrição: Recomendação do Tribunal é para governo Bolsonaro acabar com a 
renúncia de impostos sobre produtos da cesta básica, o que aumentaria os preços,
e assim conseguir recursos para financiar o programa
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/tcu-recomenda-ao-governo-aumentar-
valor-da-cesta-basica-para-bancar-renda-cidada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 21:02:35
Título: EUA: Como ex-presidente, Trump pode revelar segredos inerentes ao cargo,
temem analistas
Descrição: Segundo Shane Harris, ao se tornar ex-presidente, Trump dá todos os 
indícios para que se tema que faça o mesmo, o que representaria um dilema de 
segurança nacional ímpar para o governo Biden.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-como-ex-presidente-trump-pode-
revelar-segredos-inerentes-ao-cargo-temem-analistas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 20:52:19
Título: Justiça derruba 91 links de Fake News contra Manuela D’Ávila
Descrição: O TRE-RS deu um prazo de 24 horas para a retirada de 91 links com 
mentiras sobre a candidata a prefeita de Porto Alegre, Manuela D'Ávila (PCdoB)
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/justica-derruba-91-links-de-fake-news-
contra-manuela-davila/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 20:19:35
Título: “Mais uma que Jair Bolsonaro ganha”, diz presidente sobre suspensão da 
CoronaVac
Descrição: \Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria 
obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha\
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/mais-uma-que-jair-bolsonaro-ganha-diz-
presidente-sobre-suspensao-da-coronavac/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 20:08:50
Título: Para Mike Pompeo ‘haverá uma transição suave para um segundo governo 
Trump’
Descrição: O comentário de Pompeo, o braço direito de Trump, veio quando 
questionado se a agência está preparada para se resolver com a equipe de 
transição do presidente eleitor Joe Biden.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/para-mike-pompeo-havera-uma-transicao-
suave-para-um-segundo-governo-trump/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 19:16:04
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Título: Torres diz que “guerra política” existe, mas que Anvisa não está 
“contaminada”
Descrição: Almirante, diretor da Anvisa nomeado por Bolsonaro disse que não foi 
informado de que a causa da morte do voluntário foi suicídio e que não \havia 
outra alternativa\
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/torres-diz-que-guerra-politica-existe-
mas-que-anvisa-nao-esta-contaminada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 19:02:26
Título: EUA: Departamento de Justiça autoriza inquérito sobre ‘fraudes 
eleitorais’, tensão aumenta
Descrição: William Barr, secretário de Justiça, tomou a decisão e esta causou 
estranheza dentro de seu próprio departamento.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-departamento-de-justica-autoriza-
inquerito-sobre-fraudes-eleitorais-tensao-aumenta/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-10 17:29:44
Título: Voluntário da Coronavac cometeu suicídio
Descrição: Segundo as informações, a vítima foi encontrada pelo zelador de seu 
prédio já morta, no dia 29 de outubro, com uma seringa a seu lado
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/voluntario-da-coronavac-cometeu-
suicidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 10:37:38
Título: Comissões eleitorais nos EUA dizem não ter encontrado evidências de 
fraude
Descrição: Segundo pesquisa da Reuters/Ipsos, 79% dos norte-americanos 
reconhecem Biden como presidente eleito
Url :https://revistaforum.com.br/global/comissoes-eleitorais-nos-eua-dizem-nao-
ter-encontrado-evidencias-de-fraude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 09:45:49
Título: Sputnik V, vacina russa contra coronavírus, tem eficácia de 92%, diz 
estudo
Descrição: Diretor do Centro Nacional de Pesquisa da Gamaleya, Alexander 
Gintsburg, anunciou que Rússia está pronta para iniciar a vacinação em massa da 
população nas próximas semanas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/sputnik-v-vacina-russa-contra-
coronavirus-tem-eficacia-de-92-diz-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 09:38:59
Título: Embaixador dos EUA alfineta Bolsonaro com vídeo de militares no Rio após
ameaça de uso de “pólvora”
Descrição: No quartel-general do Exército, em Brasília, militares não teriam 
endossado as declarações do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/global/embaixador-dos-eua-alfineta-bolsonaro-
com-video-de-militares-no-rio-apos-ameaca-de-uso-de-polvora/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 02:00:42
Título: Alexandre de Moraes, do STF, está com coronavírus
Descrição: De acordo com a assessoria da Corte, ministro cumprirá quarentena em 
sua residência em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/alexandre-de-moraes-do-stf-esta-
com-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 01:17:40

https://revistaforum.com.br/coronavirus/alexandre-de-moraes-do-stf-esta-com-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/alexandre-de-moraes-do-stf-esta-com-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/global/embaixador-dos-eua-alfineta-bolsonaro-com-video-de-militares-no-rio-apos-ameaca-de-uso-de-polvora/
https://revistaforum.com.br/global/embaixador-dos-eua-alfineta-bolsonaro-com-video-de-militares-no-rio-apos-ameaca-de-uso-de-polvora/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/sputnik-v-vacina-russa-contra-coronavirus-tem-eficacia-de-92-diz-estudo/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/sputnik-v-vacina-russa-contra-coronavirus-tem-eficacia-de-92-diz-estudo/
https://revistaforum.com.br/global/comissoes-eleitorais-nos-eua-dizem-nao-ter-encontrado-evidencias-de-fraude/
https://revistaforum.com.br/global/comissoes-eleitorais-nos-eua-dizem-nao-ter-encontrado-evidencias-de-fraude/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/voluntario-da-coronavac-cometeu-suicidio/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/voluntario-da-coronavac-cometeu-suicidio/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-departamento-de-justica-autoriza-inquerito-sobre-fraudes-eleitorais-tensao-aumenta/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-departamento-de-justica-autoriza-inquerito-sobre-fraudes-eleitorais-tensao-aumenta/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/torres-diz-que-guerra-politica-existe-mas-que-anvisa-nao-esta-contaminada/
https://jornalggn.com.br/coronavirus/torres-diz-que-guerra-politica-existe-mas-que-anvisa-nao-esta-contaminada/


Título: A cinco dias das eleições, Crivella, Martha e Benedita seguem na briga 
pelo segundo turno, aponta RealTime
Descrição: O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) aparece com folga na liderança e com
vantagem contra todos os possíveis oponentes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-cinco-dias-das-eleicoes-crivella-
martha-e-benedita-seguem-na-briga-pelo-segundo-turno-aponta-realtime/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 01:09:09
Título: Em pesquisa da Record, Boulos passa Russomanno e está em 2º na disputa 
pela prefeitura de São Paulo
Descrição: Covas (PSDB) segue como líder isolado e Boulos (PSOL) aparece como 
favorito para disputar o segundo turno contra o tucano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/em-pesquisa-da-record-
boulos-passa-russomanno-e-esta-em-2o-na-disputa-pela-prefeitura-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 01:02:06
Título: Chanceler da Argentina critica OEA ao comentar aniversário do golpe na 
Bolívia
Descrição: “Função da OEA é denunciar golpes, não patrociná-los”, declarou 
Felipe Solá, referindo-se à ação das Forças Armadas bolivianas, que derrubaram 
Evo Morales do poder há exatamente um ano
Url :https://revistaforum.com.br/global/chanceler-da-argentina-critica-oea-ao-
comentar-aniversario-do-golpe-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 00:41:40
Título: Nunes Marques acompanha Gilmar e Lewandoski em votação contra Lava Jato 
do Rio
Descrição: Em seu primeiro julgamento, o ministro seguiu a linha crítica à 
operação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nunes-marques-acompanha-gilmar-e-
lewandoski-em-votacao-contra-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 00:36:57
Título: Obrigado, Ministério Público… Pelo presidente que comemora suicídio, por
Cleber Lourenço
Descrição: É um absurdo a situação miserável que o MP impôs ao país. Não há 
caminho para a reestruturação do Brasil que não passe por disciplinar e 
desenvolver uma forma da democracia sem ter um maior e melhor controle do MP.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/obrigado-ministerio-publico-
pelo-presidente-que-comemora-suicidio-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 00:13:23
Título: Recusa em assumir derrota isola Trump e até Berlusconi o chama de 
“populista”
Descrição: Ex-premiê italiano reconheceu Joe Biden como presidente eleito dos 
Estados Unidos e criticou o atual mandatário, dizendo que seu segundo mandato 
“não era o caminho certo”
Url :https://revistaforum.com.br/global/recusa-em-assumir-derrota-isola-trump-e-
ate-berlusconi-o-chama-de-populista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 23:41:24
Título: Brasil, um país de maricas
Descrição: A extrema-direita tinha certeza de que as maricas voltariam para o 
armário, mas se deu o contrário e é marica para todos os lados
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/marcelohailer/brasil-um-pais-de-
maricas/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-10 23:25:13
Título: Peruanos protestam contra destituição do presidente e acusam sucessor de
golpista
Descrição: Aos gritos de “Merino não me representa”, milhares de pessoas 
marcharam em diferentes cidades, acusando Manuel Merino, que era presidente do 
Congresso e assumiu o poder nesta terça, de liderar um golpe contra Martín 
Vizcarra
Url :https://revistaforum.com.br/global/peruanos-protestam-contra-destituicao-
do-presidente-e-acusam-sucessor-de-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 23:14:29
Título: Ibope: PT vira em Juiz de Fora (MG) e dispara
Descrição: Margarida Salomão assumiu a liderança por uma ampla margem e vence em
todos os cenários de segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-pt-vira-em-juiz-de-fora-mg-e-
dispara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 23:00:19
Título: Twitter falha em deter robôs que espalham teorias conspiratórias da 
QAnon
Descrição: Estudo mostra que tentativa da rede social de limitar difusão da 
desinformação de extrema direita não tem sido eficaz
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/twitter-falha-em-deter-
robos-que-espalham-teorias-conspiratorias-da-qanon/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 22:59:16
Título: BH aprova lei que obriga bares e casas noturnas a socorrerem mulheres em
perigo
Descrição: Caso de violência extrema praticada contra uma cliente, no ano 
passado, em que ninguém interveio, chocou o Brasil e serviu de base para lei 
recém-aprovada.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bh-aprova-lei-que-obriga-bares-e-
casas-noturnas-a-socorrerem-mulheres-em-perigo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 22:39:05
Título: Lewandowski dá 48 horas para Anvisa explicar situação da Coronavac
Descrição: A agência prestou informações truncadas nesta terça-feira ao comentar
sobre a suspensão dos testes da vacina
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/lewandowski-da-48-horas-para-
anvisa-explicar-situacao-da-coronavac/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 22:04:37
Título: Bolsonaro ameaça Biden com “pólvora”
Descrição: O ex-capitão, que ainda não aceitou a derrota do \ídolo\ Trump, 
parece tentar \intimidar\ Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ameaca-biden-com-polvora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 20:08:21
Título: 16ª Mostra Internacional do Cinema Negro está no MIS a partir de hoje
Descrição: Importante projeto na valorização da cultura afro-brasileira, mostra 
traz destaques não só do cinema, mas também personalidades e artistas negros, 
promovendo consciência a luta contra o racismo.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/16a-mostra-internacional-do-cinema-
negro-esta-no-mis-a-partir-de-hoje/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 18:55:49
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Título: “Trump britânico”, Boris Johnson telefona para Biden
Descrição: Presidente francês Emmanuel Macron também telefonou para o presidente
eleito dos EUA, enquanto isso, Bolsonaro insiste em não reconhecer vitória de 
Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-britanico-boris-johnson-telefona-
para-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 17:01:06
Título: Boulos dispara em buscas no Google e está à frente até de Bruno Covas
Descrição: Candidato do PSOL lidera na média de popularidade da plataforma há 
pelo menos três meses, mas diferença aumentou com a última pesquisa de intenção 
de voto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-dispara-em-buscas-no-google-e-
esta-na-frente-ate-de-bruno-covas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 15:49:08
Título: 82% das transexuais assassinadas no Brasil são negras, aponta dossiê 
sobre LGBTs
Descrição: Levantamento feito pelo Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade
e Direitos Humanos também relata ausência de dados sobre a população LGBT do 
Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/82-das-transexuais-assassinadas-no-
brasil-sao-negras-aponta-dossie-sobre-lgbts/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 15:48:15
Título: Guedes fala em “hiperinflação” e se diz “muito frustrado” por não 
conseguir privatizar
Descrição: \Brasil pode ir para hiperinflação muito rápido se não rolar dívida 
satisfatoriamente\, disse Guedes. Brasil terá de refinanciar um quarto da 
dívida, de R$ 4,5 trilhões, para não ir à bancarrota
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-fala-em-
hiperinflacao-e-se-diz-muito-frustrado-por-nao-conseguir-privatizar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-10 15:00:19
Título: Eduardo Bolsonaro relaciona morte de voluntário à CoronaVac: “Homicídio”
Descrição: Eduardo compartilhou tuite do grupo Médicos pela Liberdade, que foi 
homenageado por Bolsonaro no Palácio do Planalto e compactua de teses sobre a 
vacina \da China/Doria\ do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/eduardo-bolsonaro-relaciona-
morte-de-voluntario-a-coronavac-homicidio/
 

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-11 03:00:00
Título: A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. 
Entrevista especial com Ricardo Antunes
Descrição: A crise pandêmica que estamos vivendo por conta do coronavírus é 
uma \expressão\ do sistema antissocial do capital, diz Ricardo 
Antuneshttp://www.ihu.unisinos.br/604533-a-expansao-do-trabalho-uberizado-nos-
levara-a-escravidao-digital-entrevista-especial-com-ricardo-antunes
 
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: IHU Notícias
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Data: 2020-11-10 03:00:00
Título: Veritas: a bandeira que deve guiar todo o conhecimento. Entrevista 
especial com Frei Carlos Josaphat
Descrição: \As características da Ordem Dominicana são condensadas em alguns 
tantos lemas solenes como 'Contemplação e Pregação', 'Contemplar e difundir a 
contemplação', 'Louvar, Bendizer e Pregar', visando valorizar o es [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/558793-veritas-a-bandeira-que-deve-guiar-todo-o-
conhecimento-entrevista-especial-com-frei-carlos-josaphat
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-11 07:35:37
Título: Apagão acirra debate político em véspera de eleição no Amapá
Descrição: A poucos dias do primeiro turno da eleição municipal, o apagão no 
Amapá provocou mudanças nas campanhas dos principais candidatos à prefeitura de 
Macapá, capital do estado. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/apagao-acirra-debate-politico-em-vespera-de-
eleicao-no-amapa-24739910
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-11 07:34:59
Título: Apagão no Amapá dificulta privatização da Eletrobras
Descrição: BRASÍLIA - A privatização da Eletrobras, cujo projeto se arrasta há 
meses no Congresso por forte resistência de parlamentares — principalmente do 
Norte e do Nordeste —, ganhou um novo entrave com o apagão que já dura mais de 
uma semana no Amapá.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/apagao-no-amapa-dificulta-privatizacao-
da-eletrobras-1-24739908
 
Data: 2020-11-11 07:00:09
Título: Como a recusa de Trump em aceitar uma vitória de Biden afeta a transição
na área da segurança nacional
Descrição: WASHINGTON — A recusa do presidente Donald Trump em admitir a vitória
de Joe Biden nas eleições americanas já afeta a transição do democrata, 
especialmente em questões referentes à segurança nacional.Biden ainda não 
recebeu as instruções diárias sobre o tema e ainda não se sabe se sua equipe 
terá acesso a informações confidenciais, que são os meios mais importantes deles
saberem das ameaças que os Estados Unidos enfrentam.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/como-recusa-de-trump-em-aceitar-uma-vitoria-
de-biden-afeta-transicao-na-area-da-seguranca-nacional-24739391
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-11 06:00:38
Título: MP do RJ perto de concluir investigação de funcionários fantasmas de 
Carlos Bolsonaro
Descrição: O Ministério Público do Rio de Janeiro está perto de concluir as 
investigações sobre o inquérito que apura se Carlos Bolsonaro contratou 
funcionários fantasmas em seu gabinete como vereador — o zero dois nega.O MP 
afirma que os 11 servidores que Carlos contratou e que possivelmente foram 
fantasmas receberam R$ 7 milhões em salários desde 2001.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mp-do-rj-perto-de-concluir-
investigacao-de-funcionarios-fantasmas-de-carlos-bolsonaro-24739754
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-11 07:00:19
Título: Oposição e entidades vão ao STF por volta imediata de plano contra 
desmatamento
Descrição: A Oposição e entidades ambientalistas pedirão nesta semana ao STF a 
retomada imediata de um plano contra o desmatamento na Amazônia. As entidades 
alegam que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia
(PPCDAM) foi abandonado no ano passado. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/oposicao-entidades-vao-ao-stf-por-
volta-imediata-de-plano-contra-desmatamento-24739646
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2020-11-11 09:49:48
Título: Anvisa, Butantan e Bolsonaro erraram na suspensão dos testes da 
CoronaVac, diz epidemiologista
Descrição: 'Pode até estar claro que óbito não foi por conta do imunizante. 
Porém, essa decisão não é dos cientistas que trabalham no ensaio clínico', diz 
especialista do Instituto Sabin de Vacinas nos EUA sobre paralisação dos testes 
de vacina desenvolvida pela Sinovac e o Instituto Butantan.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54898488
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-10 14:00:04
Título: Como a inteligência artificial faz você comprar coisas, mesmo sem 
precisar
Descrição: Os varejistas estão usando cada vez mais a IA para tentar prever o 
que os clientes compram.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54889698
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 02:26:08
Título: “Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora”, diz Bolsonaro para Biden 
sobre Amazônia
Descrição: Presidente deu a entender que poderia usar a força contra possíveis 
barreiras comerciais impostas pelos EUA em caso de aumento do desmatamento no 
Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/quando-acaba-a-saliva-tem-que-
ter-polvora-diz-bolsonaro-para-biden-sobre-amazonia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-10 19:07:58
Título: Fox News interrompe porta-voz da Casa Branca por difundir acusações 
infundadas de fraude
Descrição: Canal conservador aplica a mesma medida adotada por outras três 
emissoras contra Trump na semana passada
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-10/fox-news-interrompe-
porta-voz-da-casa-branca-por-difundir-acusacoes-infundadas-de-fraude.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-10 00:00:00
Título: Fundão do PSL bomba eleição em pequenas cidades e chega a quadriplicar 
custo de campanha
Descrição: Dono da segunda maior fatia do fundo eleitoral, o PSL, partido no 
qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu presidente, decidiu injetar recursos 
diretamente de seu diretório nacional em candidaturas de pequenos municípios 
pelo país.Leia mais (11/10/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/fundao-do-psl-bomba-eleicao-em-pequenas-cidades-e-chega-a-
quadriplicar-custo-de-campanha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-10 00:00:00
Título: Governo de SP já considera briga judicial por vacina inevitável
Descrição: O governo de São Paulo já começa a considerar inevitável uma batalha 
judicial contra órgãos federais para defender a aplicação da Coronavac, a vacina
chinesa que será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.Leia mais 
(11/10/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/11/governo-de-sp-ja-considera-briga-judicial-
por-vacina-inevitavel.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-10 00:00:00
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Título: Camila Pitanga e Marina Person assinam manifesto de união da esquerda 
por Boulos e Benedita da Silva
Descrição: A atriz Camila Pitanga, a cineasta Marina Person e o artista plástico
Nuno Ramos são três das 250 assinaturas que já subscrevem um manifesto de apoio 
ao voto em Guilherme Boulos (PSOL) e em Benedita da Silva (PT) para que os dois 
candidatos cheguem ao segundo turno nas eleições para as prefeituras de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente.Leia mais (11/10/2020 - 15h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/11/camila-pitanga-e-marina-person-assinam-
manifesto-de-uniao-da-esquerda-por-boulos-e-benedita-da-silva.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 01:25:00
Título: Projeto garante ao trabalhador acesso imediato a FGTS e a seguro-
desemprego por falência da empresa
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705162-projeto-garante-ao-trabalhador-
acesso-imediato-a-fgts-e-a-seguro-desemprego-por-falencia-da-empresa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 23:30:00
Título: Projeto anula decreto que prevê análise periódica para definir 
privatizações
Descrição: Para o autor do projeto, a medida ultrapassa os limites de poder do 
governo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705204-projeto-anula-decreto-que-preve-
analise-periodica-para-definir-privatizacoes/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 23:26:00
Título: Câmara tem compromisso com vacina, afirma Rodrigo Maia
Descrição: O presidente da Câmara defendeu a independência dos órgãos 
reguladores em referência à suspensão pela Anvisa dos testes com a Coronavac, 
realizados pelo Instituto Butantan
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706563-camara-tem-compromisso-com-
vacina-afirma-rodrigo-maia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 23:08:00
Título: Projeto reduz por seis meses tributação de microempresas que geram 
empregos
Descrição: São propostas quatro faixas de redução de alíquota, a depender do 
total de contratações
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705196-projeto-reduz-por-seis-meses-
tributacao-de-microempresas-que-geram-empregos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 22:22:00
Título: Projeto permite que responsável substitua menor em ação de alimentos
Descrição: Atualmente, a criança ou o adolescente podem ser representados apenas
por um advogado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705484-projeto-permite-que-responsavel-
substitua-menor-em-acao-de-alimentos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 22:19:00
Título: Especialista vê eleições de 2020 seguras, em razão dos cuidados contra 
pandemia
Descrição: Estarão à disposição dos mesários oito milhões de máscaras 
cirúrgicas, dois milhões de protetores faciais e dois milhões de litros de 
álcool em gel
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706524-especialista-ve-eleicoes-de-2020-
seguras-em-razao-dos-cuidados-contra-pandemia/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 21:45:00
Título: Comissão pode votar nesta quarta pedido de esclarecimento sobre 
suspensão de testes da Coronavac
Descrição: Os estudos clínicos da vacina Coronavac estão sendo conduzidos pelo 
Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Os 
testes foram suspensos pela Anvisa após a morte de um voluntário participante do
estudo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706490-comissao-pode-votar-nesta-quarta-
pedido-de-esclarecimento-sobre-suspensao-de-testes-da-coronavac/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 20:40:00
Título: Projeto permite que universidades adotem critério regional em processo 
seletivo
Descrição: Objetivo é dar acesso a estudantes que cursaram ensino médio na 
região do campus
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706091-projeto-permite-que-
universidades-adotem-criterio-regional-em-processo-seletivo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 20:07:00
Título: Proposta exige que cartão de vacinação tenha informações sobre sintomas 
do autismo
Descrição: Objetivo é conscientizar a população e facilitar o diagnóstico 
precoce do Transtorno do Espectro Autista
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706373-proposta-exige-que-cartao-de-
vacinacao-tenha-informacoes-sobre-sintomas-do-autismo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-10 20:04:00
Título: Projeto concede benefícios a profissionais de hospitais por atuação na 
pandemia
Descrição: Estão previstos juros menores em financiamento imobiliário, período 
extra de férias, prêmio por dedicação ao trabalho e abatimento no saldo do Fies
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705121-projeto-concede-beneficios-a-
profissionais-de-hospitais-por-atuacao-na-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-11 07:29:40
Título: Vacina russa Sputnik V apresenta eficácia de 92% na 3ª fase dos testes 
clínicos, segundo análise
Descrição: A taxa de eficácia da vacina Sputnik V contra a COVID-19 é de 92%, 
revela a primeira análise de dados provisória da terceira fase dos testes 
clínicos, realizados na Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020111116403087-vacina-
russa-sputnik-v-apresenta-eficacia-de-92-na-3-fase-dos-testes-clinicos-segundo-
analise/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-11 07:28:41
Título: Sanções econômicas dos EUA impedem refugiados sírios de voltarem para 
seu país, diz Assad
Descrição: Rússia reafirma compromisso de apoiar Damasco a reconstruir a Síria, 
enquanto Assad acusa bloqueio econômico dos EUA de impedir o retorno de 
refugiados ao país.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020111116403204-sancoes-
economicas-dos-eua-impedem-refugiados-sirios-de-voltarem-para-seu-pais-diz-
assad/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-11 06:00:06
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 11 de novembro
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (11), marcada pela polêmica com a vacina CoronaVac, pela aceleração
sem precedentes da COVID-19 nos EUA e pela consolidação da missão de paz russa 
em Nagorno-Karabakh.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020111116402574-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-11-de-novembro-/

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza aumento abrangente dos níveis da iniciativa China Pacífica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508832.htm

Fonte: Xinhua
Título: Vendas de automóveis na China aumentam 12,5% em outubro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508688.htm

Fonte: Xinhua
Título: Patriotas governam Hong Kong, que é a regra política a ser protegida com
firmeza, diz gabinete de ligação
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508680.htm

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-11-10 17:10:00
Título: Por que a indústria de Defesa Brasileira não consegue se firmar no 
Oriente Médio? Análise de equívocos e propositura de soluções. 
Descrição: Matéria do analista Muhammad Hussein para DefesaNet, com informações 
exclusivas sobre a região que impactam as ações do Brasil no mercado de defesa 
na região do Oriente Médio.
Url :https://www.defesanet.com.br/mei/noticia/38740/Por-que-a-industria-de-
Defesa-Brasileira-nao-consegue-se-firmar-no-Oriente-Medio--Analise-de-equivocos-
e-propositura-de-solucoes--/
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