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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 21:27:24
Título: Lula escreve carta à ciência e ao povo brasileiro
Descrição: Em carta publicada nesta quarta-feira (11) no jornal Folha de S. 
Paulo, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) critica o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) por negar a ciência e defende a vacina contra o 
coronavírus para todos os brasileiros. Leia a íntegra da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-escreve-carta-a-ciencia-e-ao-
povo-brasileiro/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 18:21:26
Título: Há 110 anos, marujos denunciaram chibata na Marinha e racismo no Brasil 
pós-abolição
Descrição: Ocultada tanto pela ditadura do Estado Novo quando pelo regime 
militar, a Revolta da Chibata ajudou a derrubar o mito da democracia racial no 
país
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-11-11/ha-110-anos-marujos-
denunciaram-chibata-na-marinha-e-racismo-no-brasil-pos-abolicao.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 20:14:15
Título: Moro e Huck se encontraram em 2018 pouco tempo após prisão de Lula
Descrição: A dupla, que discute uma chapa para 2022, se reuniu dias antes de 
terminar o prazo para Huck se lançar no último pleito presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-e-huck-se-encontraram-em-2018-
pouco-tempo-apos-prisao-de-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 14:56:03
Título: Artigo | A violência cala mais uma voz da favela
Descrição: Diretor Cadu Barcellos, de \5X favela - agora por nós mesmos\, foi 
morto a facadas no centro do Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/artigo-a-violencia-cala-mais-
uma-voz-da-favela

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 18:15:56
Título: Amapá: consumidores protestam contra apagão divulgando contas de mais de
R$ 1 mil
Descrição: Valores chegam a R$ 800, R$ 1 mil e até R$ 1,4 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/voce-sabe-quanto-se-paga-de-luz-
no-amapa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 10:29:00
Título: “Pacote” de licenças ambientais para mineradoras é aprovado em plena 
pandemia
Descrição: CMI autorizou quatro novos projetos de extração mineral no final de 
outubro, apesar da objeção de ambientalistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/pacote-de-licencas-ambientais-
para-mineradoras-e-aprovado-em-plena-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 07:47:41
Título: Ruralistas se articulam para obter perdão bilionário das dívidas do 
Funrural
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Descrição: Com benesses concedidas por Bolsonaro durante a pandemia, agronegócio
cresce enquanto o país afunda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/ruralistas-se-articulam-para-
obter-perdao-bilionario-das-dividas-do-funrural

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 18:16:20
Título: Com menção a pólvora e maricas, Bolsonaro desvia atenção do desemprego e
acusação contra seu filho
Descrição: Foi mais um dia marcado pelas palavras do presidente, que pisou no 
acelerador, possivelmente com os olhos voltados para o primeiro turno das 
eleições municipais do próximo domingo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/com-mencao-a-polvora-e-maricas-
bolsonaro-desvia-atencao-do-desemprego-e-acusacao-contra-seu-filho.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 14:55:04
Título: Globo revela “tríplex” de Flávio Bolsonaro no Rio
Descrição: Para a Globo, político bom é aquele que tem tríplex. Segundo a 
organização dos Marinho, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e sua 
esposa receberam R$ 295,5 mil em depósitos sem origem conhecida para pagar 
apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A estratégia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/globo-revela-triplex-de-flavio-
bolsonaro-no-rio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 23:48:46
Título: Sem sacar dinheiro da conta por 4 anos, mulher de Flávio Bolsonaro pagou
despesas em espécie
Descrição: Informação consta em denúncia do Ministério Público e foi revelada 
pelo jornal O Globo, nora do presidente também foi acusada pelo MP-RJ
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sem-sacar-dinheiro-da-conta-por-4-
anos-mulher-de-flavio-bolsonaro-pagou-despesas-em-especie/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 22:07:10
Título: Conselho do MPF manda reabrir inquérito eleitoral contra Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Investigação, que tinha sido arquivada, apura se filho do presidente 
omitiu valores dos seus imóveis em declarações à Justiça Eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/conselho-do-mpf-manda-reabrir-
inquerito-eleitoral-contra-flavio-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 15:09:34
Título: Após ser denunciado pelo Ministério Público, o que acontece com Flávio 
Bolsonaro?
Descrição: O Brasil de Fato entrevistou o procurador da República Julio Araújo 
para entender o que está por vir, confira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/apos-ser-denunciado-pelo-
ministerio-publico-o-que-acontece-com-flavio-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 14:00:28
Título: Flávio Bolsonaro recebeu “depósitos desconhecidos” para comprar 
apartamento de frente para o mar
Descrição: Senador e esposa receberam 146 depósitos que totalizam R$ 295,5 mil 
em dinheiro vivo. Apartamento fica a 600 metros do condomínio Vivendas da Barra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-recebeu-depositos-
desconhecidos-para-comprar-apartamento-de-frente-para-o-mar/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 13:36:44
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Título: Cobrada por explicações, Anvisa autoriza retomada dos testes da 
CoronaVac
Descrição: Interrupção dos estudos causou questionamentos e agência foi acusada 
de politização do tema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/cobrada-por-explicacoes-anvisa-
autoriza-retomada-dos-testes-da-coronavac

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 10:24:40
Título: Governo Trump bloqueia mensagens de líderes mundiais para Joe Biden
Descrição: Segundo a CNN, o Departamento de Estado se recusa a entregar dezenas 
de mensagens de líderes estrangeiros dirigidas a Biden e à equipe de transição.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/governo-trump-bloqueia-mensagens-de-
lideres-mundiais-para-joe-biden/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-12 00:00:00
Título: TSE adia as eleições em Macapá (AP), cidade que vive apagão há nove dias
Descrição: O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís 
Roberto Barroso, decidiu na madrugada desta quinta-feira (12) adiar as eleições 
para prefeito e vereador em Macapá, a capital do Amapá.Leia mais (11/12/2020 - 
01h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/tse-adia-as-eleicoes-em-macapa-ap-cidade-que-vive-apagao-ha-
nove-dias.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 19:29:35
Título: Prefeitura de Fortaleza: \Nosso foco é a universalização das creches\, 
diz Luizianne
Descrição: A candidata do PT à prefeitura de Fortaleza está entre as melhores 
colocadas, podendo disputar o segundo turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/prefeitura-de-fortaleza-nosso-
foco-e-a-universalizacao-das-creches-diz-luizianne
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 19:16:18
Título: Desde o apoio de Bolsonaro, Russomanno perdeu 14% das intenções de voto 
em SP
Descrição: Depois de liderar as intenções de voto, candidato do Republicanos 
pode ficar de fora até mesmo do segundo turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/desde-o-apoio-de-bolsonaro-
russomanno-perdeu-1-nas-pesquisas-a-cada-dois-dias-desde
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 18:55:58
Título: Pandemia agrava situação de pescadores afetados pelo vazamento de óleo 
no Nordeste
Descrição: Organizações não governamentais firmam aliança para mapear dados e 
impactos do vazamento de óleo e da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/pandemia-agrava-situacao-de-
pescadores-afetadas-pelo-vazamento-de-oleo-no-nordeste
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 18:04:42
Título: Comunidade acadêmica da UFPB convoca ato contra posse de \interventor\ 
de Bolsonaro
Descrição: Evento ‘Fora Bozo, Não vai ter golpe, Fora Valdiney’ está marcado 
para as 18h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/comunidade-academica-da-ufpb-
convoca-ato-contra-posse-de-interventor-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-11-11 16:22:10
Título: Candidato do PDT defende reabrir espaços de participação popular em 
Curitiba
Descrição: Candidato do PDT à prefeitura de Curitiba participou da última 
sabatina realizada pelo Brasil de Fato Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/candidato-do-pdt-defende-
reabrir-espacos-de-participacao-popular-em-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 16:06:58
Título: IYÁ’s: festival de artes apresenta o protagonismo das mulheres negras
Descrição: Evento tem como objetivo impulsionar o protagonismo de mulheres 
negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/iya-s-festival-de-artes-
apresenta-o-protagonismo-das-mulheres-negras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 14:42:10
Título: Profissionais das escolas municipais do RJ decidem manter greve e aulas 
remotas
Descrição: Prefeitura do Rio havia determinado na última semana que aulas 
presenciais deveriam retornar nesta quarta-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/profissionais-das-escolas-
municipais-do-rj-decidem-manter-greve-e-aulas-remotas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 14:32:05
Título:  Protestos populares denunciam golpe parlamentar da direita no Peru
Descrição: Movimentos exigem investigações sobre o ex-presidente Martín 
Vizcarra, mas consideram impeachment \ilegítimo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/protestos-populares-denunciam-
golpe-parlamentar-da-direita-no-peru
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 14:29:49
Título: Chamadas para 190 com casos de violência doméstica aumentam durante 
pandemia
Descrição: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 diz que houve aumento de
3,8% nas chamadas para o 190
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/chamadas-para-190-com-casos-de-
violencia-domestica-aumentam-durante-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 13:44:05
Título: Como a manipulação da economia serve de arma eleitoral na Venezuela
Descrição: A economista Pasqualina Curcio detalha mecanismos de \guerra 
econômica\ contra o país e propõe reativar a produção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/como-a-manipulacao-da-economia-
e-usada-como-uma-arma-eleitoral-na-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 13:05:49
Título: Rival de Manuela D'Ávila, Fortunati retira candidatura em Porto Alegre
Descrição: O candidato pelo PTB anunciou a desistência da chapa após o TRE-RS 
impugnar a candidatura de seu vice
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/rival-de-manuela-d-avila-
fortunati-retira-candidatura-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 12:45:49
Título: Eleições 2020: plataforma mapeia iniciativas para qualificar escolha dos
eleitores
Descrição: Mapa Eleições Melhores 2020 reúne cerca de 80 iniciativas que 
trabalham com o aprofundamento da democracia
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/eleicoes-2020-plataforma-mapeia-
iniciativas-para-qualificar-escolha-dos-eleitores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 10:59:02
Título: Entenda por que a urna eletrônica é mais segura e eficiente que o voto 
impresso
Descrição: Segundo presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, as urnas eletrônicas
acabaram com um passado de fraude
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/por-que-a-urna-eletronica-e-
melhor-que-o-voto-em-papel-defendido-por-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 10:45:09
Título: Trabalhadores da EBC denunciam interferência do governo no programa \Sem
Censura\
Descrição: Nota da Frente Nacional em Defesa da EBC diz que a direção impõe 
convidados em vez de propor um debate aberto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/trabalhadores-da-ebc-denunciam-
interferencia-do-governo-no-programa-sem-censura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 09:23:13
Título: Retorno do MAS abre caminho para apuração dos crimes do governo golpista
da Bolívia
Descrição: Conheça as acusações contra Jeanine Áñez e os ministros que assumiram
o país interinamente após o golpe de 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/retorno-do-mas-abre-caminho-
para-apuracao-dos-crimes-do-governo-golpista-da-bolivia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-11 09:22:00
Título: População LGBTI negra no país luta para garantir direito à 
sobrevivência, diz estudo
Descrição: Para ONG, pautas gerais do movimento LGBTI não contemplam a 
comunidade negra, sendo necessário racializar o debate
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/11/pessoas-lgbti-negras-no-pais-
lutam-para-garantir-direito-a-sobrevivencia-diz-estudo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 02:38:32
Título: Saiu o Datafolha de SP: Covas 32 x 16 Boulos
Descrição: O Datafolha divulgou pesquisa na noite desta quarta (11) sobre a 
disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o instituto, o prefeito Bruno 
Covas (PSDB) tem 32% das intenções de voto ante 16% de Guilherme Boulos (PSOL). 
De acordo com o levantamento, Covas e Boulos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/saiu-o-datafolha-de-sp-covas-32-x-
16-boulos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-12 00:40:57
Título: Pazuello, abatido, reaparece e diz que ainda não está recuperado da 
Covid-19
Descrição: O ministro do Quartel da Saúde Eduardo Pazuello reapareceu nesta 
quarta-feira (11) e declarou que ainda não está completamente recuperado da 
Covid-19. É uma doença complicada, disse Pazuello testou positivo para o 
coronavírus em 21 de outubro e chegou a ser internado em dois hospitais. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/pazuello-abatido-reaparece-e-diz-
que-ainda-nao-esta-recuperado-da-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 23:43:46
Título: Maradona recebe alta após ficar mais de uma semana internado
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Descrição: De acordo com o advogado do argentino,  é um milagre que Maradona 
ainda esteja vivo porque não se tratou de uma cirurgia simples. Diego Armando 
Maradona recebeu alta nesta quarta-feira (11), oito dias após ser operado de uma
hemorragia no cérebro. Em meio a uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maradona-recebe-alta-apos-ficar-
mais-de-uma-semana-internado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 23:26:10
Título: Por essa a Globo não esperava: Datafolha aponta 2º turno entre Paes e 
Crivella no Rio
Descrição: O instituto Datafolha assegura que Eduardo Paes (DEM), com 34%, e 
Marcelo Crivella (Republicanos), com 14%, estariam no segundo turno se as 
eleições fosse hoje. Por essa a Globo não esperava, pois a emissora de TV 
carioca torce pela vitória de Paes contra Crivella e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/por-essa-a-globo-nao-esperava-
datafolha-aponta-2o-turno-entre-paes-e-crivella-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 21:34:16
Título: Ferveu o k-suco: PT publica vídeo chamando Bolsonaro de “motorista 
vigarista” ruim de volante
Descrição: O PT publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira 
(11), comparando o presidente Jair Bolsonaro a um motorista vigarista que é ruim
de volante. O material divulgado hoje fez ferver o k-suco nesta modorrenta 
campanha a 4 dias das eleições. O texto do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ferveu-o-k-suco-pt-publica-video-
chamando-bolsonaro-de-motorista-vigarista-ruim-de-volante/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 19:57:54
Título: Novembro Azul: Congresso recebe projeção de símbolo da luta contra o 
câncer de próstata
Descrição: O prédio do Congresso Nacional receberá nesta noite a projeção de um 
laço azul, símbolo do movimento Novembro Azul, que busca conscientizar os homens
sobre a importância da realização de exames periódicos para diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. A projeção foi sugerida pelo Ministério 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/novembro-azul-congresso-recebe-
projecao-de-simbolo-da-luta-contra-o-cancer-de-prostata/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 19:05:24
Título: TRF-4 anula concessão de rádio de Ricardo Barros, líder do governo 
Bolsonaro na Câmara
Descrição: ConJur  A letra a do inciso I do artigo 54 da Constituição é clara: 
uma vez diplomados, deputados e senadores não podem firmar ou manter contrato 
com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/trf-4-anula-concessao-de-radio-de-
ricardo-barros-lider-do-governo-bolsonaro-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 17:51:30
Título: Por Trump, Bolsonaro fala em guerra contra os EUA, embaixador americano 
leva a sério
Descrição: Foi mais uma das bravatas do presidente Jair Messias Bolsonaro, no 
entanto, para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, a ameaça 
foi bastante concreta. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça 
(10), Bolsonaro disse que pode usar a pólvora para defender 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/por-trump-bolsonaro-fala-em-guerra-
contra-os-eua-embaixador-americano-leva-a-serio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 14:55:04
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Título: Globo revela “tríplex” de Flávio Bolsonaro no Rio
Descrição: Para a Globo, político bom é aquele que tem tríplex. Segundo a 
organização dos Marinho, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e sua 
esposa receberam R$ 295,5 mil em depósitos sem origem conhecida para pagar 
apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A estratégia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/globo-revela-triplex-de-flavio-
bolsonaro-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 14:24:25
Título: Comitê internacional recomenda que Anvisa retome a testagem da CoronaVac
Descrição: O Comitê Internacional Independente do estudo da Coronavac recomendou
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que os testes com o 
imunizante chinês no Brasil sejam retomados. O Instituto Butantan convocou os 
especialistas do comitê independente às pressas na terça-feira (10) para que 
esse relatório 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/comite-internacional-recomenda-que-
anvisa-retome-a-testagem-da-coronavac/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 13:59:27
Título: Alexandre de Moraes está com Covid-19
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
informou na noite de ontem (10), por meio de nota divulgada pela assessoria de 
imprensa da Corte, que testou positivo para a Covid-19. O ministro Alexandre de 
Moraes informa que testou positivo para Covid-19. Está 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/alexandre-de-moraes-esta-com-covid-
19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 13:33:24
Título: Guerra da vacina: Anvisa vai inspecionar laboratório da Sinovac na China
Descrição: A direção da Agência Vigilância Sanitária (Anvisa) imformou que uma 
equipe de cinco técnicos irá até a China para inspecionar in loco as fábricas 
que estão preparando as vacinas contra a Covid-19. Os espcialistas da agência 
brasileira viajarão na próxima sexta-feira (13) para o país 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/guerra-da-vacina-anvisa-vai-
inspecionar-laboratorio-da-sinovac-na-china/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 12:22:49
Título: Lula vs Bolsonaro: “não caia nas mentiras dele”
Descrição: Enquanto o presidente Jair Bolsonaro puxa para baixo seus candidatos 
às eleições de domingo (15) o ex-presidente Lula nada de braçada. As últimas 
pesquisas de intenção de votos são mais generosas com o PT e o PSOL do que com a
extrema direita bolsonarista. Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-vs-bolsonaro-nao-caia-nas-
mentiras-dele/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-11 11:25:03
Título: Protestos contra posse de Merino no Peru se estendem pela madrugada e 
deixam feridos
Descrição: O presidente do Congresso peruano, Manuel Arturo Merino, assumiu a 
presidência do Peru nesta terça-feira (10), em um dia marcado por protestos que 
se estenderam pela madrugada, deixaram muitos feridos e cerca de 30 detidos. As 
reações também foram percebidas no mercado, com uma queda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/protestos-contra-posse-de-merino-
no-peru-se-estendem-pela-madrugada-e-deixam-feridos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 10:00:02
Título: Guedes arma o gatilho para explodir a economia, por Luis Nassif
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Descrição: Forma-se uma onda especulativa de alta dos preços, na qual o gatilho 
para a venda rápida - e fuga para o dólar - será uma frustração com o Congresso,
um problema para fechar o orçamento, a dívida chegando a 100% do PIB e outros 
eventos negativos, mas que não seriam dramáticos, não tivessem sido colocado 
como gatilho para o mercado pelo próprio Ministro da Economia..
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/guedes-arma-o-gatilho-para-
explodir-a-economia-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-12 00:45:44
Título: Volume de vendas no varejo avança 0,6% em setembro
Descrição: Embora índice tenha registrado seu quinto ganho consecutivo, IBGE 
aponta desaceleração dos dados em relação aos meses anteriores
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/volume-de-vendas-no-varejo-avanca-06-em-
setembro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 23:00:23
Título: TV GGN 20hs: os dados da Covid estariam sendo escondidos devido às 
eleições?
Descrição: Confira entrevista com o infectologista Paulo Lotufo e os comentários
de Luis Nassif sobre economia e política nesta quarta-feira, 11 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/video/tv-ggn-20hs-os-dados-da-covid-estariam-
sendo-escondidos-devido-as-eleicoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 22:37:45
Título: Flávio Bolsonaro e esposa pagam apartamento com dinheiro vivo
Descrição: Contas do senador e da mulher registram R$ 295,5 mil em depósitos sem
origem conhecida, Flávio foi denunciado como líder de organização criminosa
Url :https://jornalggn.com.br/politica/flavio-bolsonaro-e-esposa-pagam-
apartamento-com-dinheiro-vivo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 22:11:11
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama econômico global
Descrição: Empresas de tecnologia derrubam índices do mercado chinês, enquanto 
ações na Europa avançam em torno dos sinais de afrouxamento financeiro pelo BCE
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
economico-global-6/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 21:35:18
Título: Bolsonaro, ideólogo da morte e artilheiro de pólvora seca, por Francisco
Celso Calmon
Descrição: As idiossincrasias proferidas pelo presidente do Brasil colocam a 
nação exposta à humilhação.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/bolsonaro-ideologo-da-morte-e-artilheiro-
de-polvora-seca-por-francisco-celso-calmon/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 21:07:24
Título: A Globo é Paulo Guedes, Paulo Guedes é Bolsonaro!, por Arnobio Rocha
Descrição: O incompetente ministro é defendido com amor e glória pela mídia, 
particularmente pela Globo, que tenta separar a coisa (Bolsonaro) da criatura 
(Guedes).
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/a-globo-e-paulo-guedes-paulo-guedes-e-
bolsonaro-por-arnobio-rocha/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 20:33:52
Título: Bolsonaro teme que Biden trave entrada do Brasil na OCDE
Descrição: Integrantes do Planalto acreditam que novo presidente dos Estados 
Unidos deve barrar ou reduzir cooperação com governo brasileiro
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-teme-que-biden-trave-entrada-do-
brasil-na-ocde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 19:44:58
Título: Parlamentares consideram ‘timing’ de encontro Huck-Moro ruim
Descrição: Para políticos do Centrão, a construção de uma chapa não só é 
embrionária como ela ainda precisa de apoio no Congresso Nacional
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/parlamentares-consideram-timing-de-
encontro-huck-moro-ruim/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 17:35:18
Título: Sobre racismo, “Dentro da Minha Pele” é selecionado para festival da 
Holanda
Descrição: Documentário que escancara o racismo no Brasil, produzido por Toni 
Venturi e Val Gomes, terá estreia no International Documentary Filmfestival 
Amsterdam
Url :https://jornalggn.com.br/cinema/dentro-da-minha-pele-e-selecionado-para-
festival-da-holanda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 17:13:58
Título: Mourão minimiza fala de Bolsonaro sobre uso de ‘pólvora’ contra EUA
Descrição: Para vice-presidente, presidente utilizou um ‘aforismo antigo’ e 
pronunciamento não afeta negativamente relacionamento entre os países
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mourao-minimiza-fala-de-bolsonaro-sobre-
uso-de-polvora-contra-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-11 16:32:49
Título: TCU aponta irregularidades em nomeações de Salles no Ibama
Descrição: Auditoria revela que militares escolhidos pelo ministro do Meio 
Ambiente não atendem critérios de experiência exigidos por lei
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/tcu-aponta-irregularidades-em-nomeacoes-
de-salles-no-ibama/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 02:36:40
Título: Boulos cresce e passa Russomanno no Datafolha que havia sido censurado
Descrição: Candidato do PSOL trocou de posição com o representante do 
bolsonarismo e assumiu o segundo lugar. Covas também subiu, enquanto França e 
Tatto perderam pontos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-cresce-e-passa-russomanno-no-
datafolha-que-havia-sido-censurado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 02:01:36
Título: Trump vence no Alaska e diminui vantagem de Biden no colégio eleitoral
Descrição: Candidato do Partido Republicano conquistou mais três delegados, 
chegando a 217 no total, contra 290 do representante do Partido Democrata. 
Apenas dois estados ainda não concluíram a apuração: Geórgia e Carolina do Norte
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-vence-no-alaska-e-diminui-
vantagem-de-biden-no-colegio-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 01:37:06
Título: Wassef, advogado de Bolsonaro, é acusado de racismo por atendente de 
pizzaria
Descrição: \Você é uma macaca! Você come o que te derem!\, teria dito Wassef, 
dono da casa onde a polícia encontrou Queiroz, a uma funcionária da Pizza Hut, 
que registrou boletim de ocorrência contra o advogado em uma delegacia de 
Brasília
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/wassef-advogado-de-bolsonaro-e-acusado-
de-racismo-por-atendente-de-pizzaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 01:20:44
Título: Candidato de Correa no Equador promete reativar Unasul
Descrição: Economista Andrés Arauz, candidato que representa a coalizão 
progressista liderada por Rafael Correa nas eleições de fevereiro de 2021, disse
que seu projeto já conta com o apoio de Alberto Fernández, Luis Arce e Nicolás 
Maduro
Url :https://revistaforum.com.br/global/candidato-de-correa-no-equador-promete-
reativar-unasul/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 01:19:52
Título: Após Russomanno derrubar Datafolha, Bolsonaro diz que “pesquisa é arma 
para quem tem dinheiro”
Descrição: O presidente fez transmissão ao vivo junto ao candidato apoiado por 
ele em Belo Horizonte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-russomanno-derrubar-datafolha-
bolsonaro-diz-que-pesquisa-e-arma-para-quem-tem-dinheiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 00:45:10
Título: Santos Cruz critica fala de Bolsonaro sobre Coronavac: “Vergonha!”
Descrição: Em publicação, ex-ministro pergunta ainda: “Ganhou de quem?”, Moro 
compartilhou tuíte
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/santos-cruz-critica-fala-de-bolsonaro-
sobre-coronavac-vergonha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 00:42:06
Título: TV Cultura se recusa a noticiar bravatas de Bolsonaro: “162 mil mortos 
não permitem adjetivo de palanque”
Descrição: Duro editorial contra as declarações sobre \pólvora\ e \maricas\ de 
Bolsonaro foi lido ao vivo pelo apresentador e editor-chefe de telejornal, Aldo 
Quiroga, assista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/tv-cultura-se-recusa-a-noticiar-bravatas-
de-bolsonaro-162-mil-mortos-nao-permitem-adjetivo-de-palanque/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 00:39:38
Título: Juiz chileno afirma que governo de Piñera tem presos políticos
Descrição: Daniel Urrutia, magistrado conhecido por sua postura pró direitos 
humanos, se refere às mais de 600 pessoas que foram detidas desde o início da 
revolta social, a maioria delas em prisão preventiva e sem uma sentença 
definitiva desde 2019
Url :https://revistaforum.com.br/global/juiz-chileno-afirma-que-governo-de-
pinera-tem-presos-politicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-12 00:23:38
Título: Juiz manda derrubar fake news de Russomanno e Oswaldo Eustáquio contra 
Boulos
Descrição: Segundo Emílio Migliano Neto, o candidato e o blogueiro montaram 
uma \estratagema altamente reprovável\ com conteúdo \sabidamente inverídico\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-manda-derrubar-fake-news-de-
russomanno-e-oswaldo-eustaquio-contra-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 23:41:26
Título: Expulso do Novo, Filipe Sabará agora está com Russomanno
Descrição: O ex-candidato havia sido escolhido em \processo seletivo\, mas foi 
obrigado a deixar a legenda após “inconsistências no currículo”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/expulso-do-novo-filipe-sabara-agora-
esta-com-russomanno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 23:11:54
Título: No Ceará, PM afastado por participação em motins é preso ao sequestrar 
garota
Descrição: Respondendo processo na Justiça Militar por envolvimento nos graves 
motins de fevereiro, que geraram uma onda de violência sem precedentes, policial
foi detido por participação no sequestro de estudante de 13 anos.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/no-ceara-pm-afastado-por-participacao-
em-motins-e-preso-ao-sequestrar-garota/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 23:03:20
Título: Mortes por Covid no Brasil já passam de 163 mil, com dados parciais
Descrição: Números podem ser atualizados devido a problemas no sistema do 
ministério, Minas Gerais segue com registros atrasados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mortes-por-covid-no-brasil-ja-passam-
de-163-mil-com-dados-parciais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 23:00:43
Título: O que esperar das eleições municipais 2020?
Descrição: Faltam 4 dias para cada brasileiro e brasileira eleger seus 
prefeitos/as e vereadores/as nos 5.570 municípios do Brasil. O senador Humberto 
Costa (PT-PE) é o entrevistado desta quarta-feira 11/11 no Fórum Sindical. Vamos
fazer um giro nas principais cidades brasileiras e entender como está a disputa 
e as perspectivas no campo da esquerda, para enfrentar [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-que-esperar-das-eleicoes-municipais-
2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 22:54:46
Título: OMS classifica como “macabras” as políticas de países que apostaram na 
“imunidade de rebanho”
Descrição: Embora o texto não cite países específicos, sabe-se que o primeiro 
país a apostar abertamente nessa estratégia foi a Suécia, e que o governo de 
Jair Bolsonaro admitiu copiá-la no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/global/oms-classifica-como-macabras-as-
politicas-de-paises-que-apostaram-na-imunidade-de-rebanho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 22:40:41
Título: Candidata do PT em Contagem dispara e tem 66,7% em pesquisa
Descrição: Marília Campos, que já governou a cidade, tende a vencer a eleição no
primeiro turno, município é o terceiro maior  de Minas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/candidata-do-pt-em-contagem-dispara-e-
tem-667-em-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 22:17:09
Título: Datafolha Recife: Marília (PT) cresce 1 ponto e se aproxima de João 
Campos (PSB), que caiu 2
Descrição: Diferença entre os dois primeiros colocados, que já chegou a ser de 
13 pontos percentuais, caiu para 7 pontos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/datafolha-recife-
marilia-pt-cresce-1-ponto-e-se-aproxima-de-joao-campos-psb-que-caiu-2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 22:06:58
Título: Datafolha volta a mostrar empate técnico entre Crivella, Martha e 
Benedita
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Descrição: Em ascensão, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) venceria em todos os 
cenários de segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datafolha-volta-a-mostrar-empate-
tecnico-entre-crivella-martha-e-benedita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 21:49:32
Título: Deixa este mundo Ciro Marcondes Filho, o escavador de silêncios…, por 
Wilson Ferreira
Descrição: Queria escavar o novo, cujas ferramentas de prospecção, ironicamente,
se esconderiam nas camadas do passado. Professor e orientador desse humilde 
blogueiro, a existência desse blog deve-se diretamente à sugestão de Ciro e da 
professora Glória Kreinz, em conversas pós-aulas: “por que não faz um blog?”.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/deixa-este-mundo-ciro-marcondes-filho-o-
escavador-de-silencios-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 21:00:14
Título: Reta final para o primeiro turno das eleições para prefeito
Descrição: Gilberto Maringoni, Ricardo Cappelli e Fernando Horta falam das 
perspectivas da esquerda. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/reta-final-para-o-primeiro-turno-das-
eleicoes-para-prefeito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 20:57:27
Título: Talíria Petrone entrou na mira de miliciano ligado a Escritório do 
Crime, diz revista
Descrição: Deputada do PSOL seria alvo de criminoso investigado por morte de 
Marielle, planejamento de ataque foi relatado ao Disque Denúncia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/taliria-petrone-entrou-na-mira-de-
miliciano-ligado-a-escritorio-do-crime-diz-revista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 20:35:00
Título: Trump não larga o osso e, na Justiça, quer enfraquecer Biden ao máximo 
até a posse, por Heloisa Villela
Descrição: Republicano quer manter a base mobilizada e segue fazendo jogo. No 
mundo real, o encerramento da contagem dos votos vai enterrando qualquer 
pretensão de Trump, que espera para o próximo fim de semana uma grande 
mobilização de apoio em Washington.
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/trump-nao-larga-o-osso-e-na-
justica-quer-enfraquecer-biden-ao-maximo-ate-a-posse-por-heloisa-villela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 20:23:51
Título: Angolanos são espancados até perderem a consciência em comércio de 
Maringá
Descrição: Imagens que circulam nas redes sociais mostram um ataque covarde, que
envolveu ao menos 6 pessoas, contra dois universitários angolanos em um comércio
de bebidas, polícia investiga
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/angolanos-sao-espancados-ate-perderem-a-
consciencia-em-comercio-de-maringa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 19:35:24
Título: Evo Morales é recebido por multidão gigantesca em Cochabamba
Descrição: O ex-presidente chegou nesta quarta-feira à cidade de onde partiu 
para o exílio após o golpe de Estado que atingiu a Bolívia em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/global/evo-morales-e-recebido-por-multidao-
gigantesca-em-cochabamba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 18:23:15
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Título: TSE torna Coutinho inelegível em João Pessoa, mas candidato diz que 
segue na disputa
Descrição: Decisão foi tomada por maioria e se refere a período em que político 
foi governador da Paraíba
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tse-torna-coutinho-inelegivel-em-joao-
pessoa-mas-candidato-diz-que-segue-na-disputa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 18:19:23
Título: Justiça Eleitoral abre inquérito contra Russomanno por fake news contra 
Boulos
Descrição: \Vamos pra cima desses mentirosos!\, disse o candidato do PSOL ao 
comentar sobre a decisão judicial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/justica-eleitoral-abre-
inquerito-contra-russomanno-por-fake-news-contra-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 16:43:19
Título: Justiça nega recurso de Olavo, condenado a pagar R$ 2,8 milhões a 
Caetano
Descrição: Guru da família Bolsonaro chamou cantor e compositor de “pedófilo” em
2017 e foi condenado por danos morais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-nega-recurso-de-olavo-
condenado-a-pagar-r-28-milhoes-a-caetano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 15:52:14
Título: Tatto defende candidatura e diz que sair da disputa por Boulos só 
interessa a Covas
Descrição: Candidato do PT, Tatto ainda classificou reportagem do jornal O 
Globo, que levantou a especulação, de fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/tatto-defende-
candidatura-e-diz-que-sair-da-disputa-por-boulos-so-interessa-a-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 15:30:11
Título: Quase 10% dos brasileiros pretendem votar em candidatos do PT no dia 15,
diz Pesquisa Fórum
Descrição: Preferido entre os partidos políticos, PT teve queda no apoio nos 
últimos seis meses. PSOL cresce e avança no campo progressista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/quase-10-dos-brasileiros-pretendem-
votar-em-candidatos-do-pt-no-dia-15-diz-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 14:43:24
Título: Colaboradora de candidata trans é agredida com mordidas ao fazer 
campanha em São Paulo
Descrição: Ao oferecer material de campanha para uma transeunte na Avenida 
Paulista, militante foi agredida e insultada por ser transexual
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/colaboradora-de-candidata-trans-e-
agredida-com-mordidas-ao-fazer-campanha-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 14:30:04
Título: Avalição de BOLSONARO é a pior desde o início da Pesquisa FÓRUM
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia traz as principais notícias do dia e
os resultados da Pesquisa Fórum, que mostram queda na popularidade do governo 
Bolsonaro. O programa ainda recebe a correspondente da Fórum em Nova York, 
Heloisa Villela, com as últimas informações das eleições dos EUA com a vitória 
de Joe Biden. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/avalicao-de-bolsonaro-e-a-pior-desde-o-
inicio-da-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-11 14:04:58
Título: Sérgio Camargo vai excluir Elza Soares, Gil e Martinho da Vila da lista 
de personalidades negras
Descrição: Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo afirmou que o \
critério de seleção\ se dará \em razão do mérito e da nobreza de caráter\
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/sergio-camargo-vai-excluir-elza-
soares-gil-e-martinho-da-vila-da-lista-de-personalidades-negras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 14:04:38
Título: Despencam as avaliações do governo e do presidente Bolsonaro na gestão 
da pandemia, revela Pesquisa Fórum
Descrição: Para 25,4% dos brasileiros atuação do governo é ótima ou boa, em 
outubro esse índice era de 33,5% e chegou a 46,5% em abril, no início da crise
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/despencam-as-avaliacoes-do-
governo-e-do-presidente-bolsonaro-na-gestao-da-pandemia-revela-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 14:03:04
Título: Pela primeira vez no histórico da Pesquisa Fórum maioria da população 
desaprova Bolsonaro
Descrição: Reprovação do governo é maior entre os mais jovens, as mulheres e os 
mais escolarizados
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/pela-primeira-vez-no-historico-
da-pesquisa-forum-maioria-da-populacao-desaprova-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-11 14:00:28
Título: Flávio Bolsonaro recebeu “depósitos desconhecidos” para comprar 
apartamento de frente para o mar
Descrição: Senador e esposa receberam 146 depósitos que totalizam R$ 295,5 mil 
em dinheiro vivo. Apartamento fica a 600 metros do condomínio Vivendas da Barra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-recebeu-depositos-
desconhecidos-para-comprar-apartamento-de-frente-para-o-mar/
 
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 09:38:59
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: The Intercept
Data: 2020-11-12 05:05:04
Título: Após tragédia com inimigo, Edir Macedo diz em reunião que diabo tem 
direito de ‘tirar a vida’ de pecador
Descrição: Três dias depois da tragédia na família de antigo aliado Alfredo 
Paulo – hoje um de seus inimigos –, líder da Universal fala que o diabo tem o 
direito de ‘tirar a vida’ de pecador.The post Após tragédia com inimigo, Edir 
Macedo diz em reunião que diabo tem direito de ‘tirar a vida’ de pecador 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/12/apos-tragedia-com-inimigo-edir-macedo-
diz-em-reuniao-que-diabo-tem-direito-de-tirar-a-vida-de-pecador/
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-12 03:00:00
Título: O discurso sobre estresse que esconde a emergência de produtividade. 
Entrevista especial com Bruna Bakker
Descrição: Todo mundo já deve ter ao menos passado os olhos em reportagens que 
dizem que o estresse é o mal do sécul [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604568-o-discurso-sobre-estresse-que-esconde-a-
emergencia-de-produtividade-entrevista-especial-com-bruna-bakker
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-12 06:55:42
Título: Eleições 2020: PF cumpre mandados de busca contra milícia ligada a 
campanhas eleitorais no Rio
Descrição: RIO - Agentes da Polícia Federal cumprem, na manhã desta quinta-
feira, 12 mandados de busca e apreensão relacionados a Operação Sólon em 
residências, comitês de campanhas e empresas ligadas à prática de lavagem de 
dinheiro conexos a crimes eleitorais. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/eleicoes-2020-pf-cumpre-
mandados-de-busca-contra-milicia-ligada-campanhas-eleitorais-no-rio-24741618
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-12 06:00:03
Título: Petista e bolsonarista disputam vaga no segundo turno em Goiânia
Descrição: Disputando com um bolsonarista uma vaga no segundo turno em Goiânia, 
a petista Delegada Adriana Accorsi exibe Lula e o 13 vermelho na sua propaganda 
e avisa que, se eleita, não buscará pontes com Jair Bolsonaro.Ex-chefe da 
Polícia Civil goiana e filha de Darci Accorsi, ex-prefeito de Goiânia pelo PT, 
Adriana Accorsi tem uma chapa puro-sangue e fala da legenda constantemente.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/petista-bolsonarista-disputam-vaga-
no-segundo-turno-em-goiania-1-24741358
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-12 08:56:44
Título: Bolsonaro em guerra: Trump derrotado, denúncia contra Flávio, vacina e 
outras nuvens que pairam sobre Bolsonaro
Descrição: Presidente volta a radicalizar discurso em momento que seu governo 
enfrenta grandes desafios, críticos veem declarações como tentativa de desviar 
foco de notícias negativas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54913007
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-12 09:40:49
Título: Moçambique enfrenta onda de decapitações por jihadistas que difundem 
vídeos em português
Descrição: Membros do al-Shabab têm se aproveitado de pobreza e desemprego para 
recrutar jovens em luta para estabelecer domínio islâmico na região, enquanto 
moradores reclamam que ficam alheios a desenvolvimento econômico em torno das 
indústrias de gás e rubi.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54906823
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-11 11:43:38
Título: Como Donald Trump construiu sucesso político e empresarial com apoio dos
tribunais
Descrição: Antes de chegar à Casa Branca, empresário esteve envolvido, como 
acusador ou réu, em mais de 3,5 mil ações judiciais, livros mostram como ele 
conseguiu usar sistema jurídico a seu favor por três décadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54896905
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 21:39:34
Título: Richard Nixon: “Se houver uma forma de desbancar Allende, é melhor fazer
isso”
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Descrição: Cinquenta anos depois da chegada do socialista à presidência do 
Chile, o Arquivo de Segurança Nacional dos EUA divulga documentos inéditos que 
revelam as estratégias de Washington para desestabilizá-lo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-11/richard-nixon-se-houver-
uma-forma-de-desbancar-allende-e-melhor-fazer-isso.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 20:29:06
Título: Vote em Marielle
Descrição: Mais viva do que nunca, a vereadora executada há quase mil dias é a 
principal antagonista de Bolsonaro e de seu projeto de poder
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/vote-em-marielle.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 01:27:51
Título: Nenhum rastro de fraude nas eleições presidenciais dos Estados Unidos 
Descrição: Autoridades estaduais afirmam que o processo e a apuração tiveram 
todas as garantias
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-12/nenhum-rastro-de-fraude-
nas-eleicoes-presidenciais-dos-estados-unidos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 12:47:41
Título: Biden minimiza relutância de Trump em aceitar derrota: “Para ser franco,
é contrangedor”
Descrição: Presidente-eleito descarta ações judiciais para desbloquear a 
transição: “Faremos exatamente o mesmo que faríamos se ele tivesse admitido a 
derrota”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-11/biden-minimiza-
relutancia-de-trump-em-aceitar-derrota-para-ser-franco-e-contrangedor.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 13:51:37
Título: Bolsonaro chega ao limite da indecência ao banalizar a morte
Descrição: A opção do presidente por comemorar um suposto fracasso de uma vacina
e usar um cadáver como instrumento de poder coloca em letras garrafais a 
dimensão da crise ética que vivemos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/bolsonaro-chega-ao-limite-da-
indecencia-ao-banalizar-a-morte.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-12 02:07:56
Título: Últimas notícias sobre a crise da covid-19 e as eleições municipais, ao 
vivo
Descrição: Anvisa autoriza retomada do estudo da Coronavac. Brasil soma 163.373 
mortes por covid-19 e 5.748.375 casos. Governo Bolsonaro politiza a vacina 
contra o novo coronavírus. Reino Unido diz que só liberará vacinação quando 
tiver certeza da segurança. Siga ao vivo as últimas notícias da reta final da 
corrida eleitoral brasileira e da pandemia no Brasil e no mundo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/noticias-da-pandemia-de-covid-
19-e-as-eleicoes-ao-vivo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-11 18:16:01
Título: Escalada de violência política nas eleições municipais já soma 82 
candidatos ou militantes assassinados
Descrição: Disputa de votos por milicianos acirra barbárie durante a campanha. 
Nesta segunda, houve mais um ataque durante uma live na internet
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-09/escalada-de-violencia-politica-
nas-eleicoes-municipais-ja-soma-82-candidatos-ou-militantes-assassinados.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
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Título: Sumido após ter abrigado Queiroz, Wassef reaparece no Palácio do 
Planalto
Descrição: O advogado Frederick Wassef esteve no Palácio do Planalto nesta 
terça-feira (10). Ele deixou a defesa de Flávio Bolsonaro dias depois de 
Fabrício Queiroz ser preso em sua casa em Atibaia (SP), em junho. Wassef chegou 
pelo estacionamento por volta de 17h25, em um carro branco.Sua entrada foi 
permitida pela área de visitantes. Duas pessoas entraram no carro do advogado, 
que ficou parado por alguns minutos e partiu. Procurado, ele não respondeu sobre
as razões que o levaram ao local, nem com quem se encontrou.Wassef submergiu 
desde que veio à tona o abrigo que deu a Queiroz, pivô do escândalo das 
rachadinhas envolvendo o filho do presidente. Além da defesa do senador, ele 
também se apresentava como advogado de Jair Bolsonaro. O Painel também mandou 
email para a assessoria de comunicação do Planalto, que não se manifestou.Leia 
mais (11/11/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/11/sumido-apos-ter-abrigado-queiroz-wassef-reaparece-
no-palacio-do-planalto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Lugar de mulher é na política
Descrição: Diante das eleições municipais, que acontecerão uma semana depois do 
anúncio da derrota de Donald Trump, o presidente precisa de engajamento. O 
pleito municipal dá recado para os seus aliados de última hora: se o 
bolsonarismo, que já levou um baque internacional, não alcançar resultados 
animadores, perde força na barganha.Leia mais (11/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/gabriela-prioli/2020/11/lugar-de-mulher-e-na-politica.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Aliados estimulam Huck a conversar com Ciro e Marina
Descrição: O grupo que procura uma candidatura de terceira via para 2022 deu um 
passo largo à direita no almoço entre Luciano Huck e Sergio Moro. A repercussão 
do encontro pegou mal entre alguns articuladores desse plano. Agora, eles 
afirmam que é preciso fazer um movimento para o outro lado da régua 
política.Leia mais (11/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/11/aliados-estimulam-huck-a-conversar-com-
ciro-e-marina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Na defesa da Amazônia, apenas jogo de cena
Descrição: A vitória de Joe Biden abre uma fresta de esperança de que se possa 
evitar a catástrofe climática provocada pelo aquecimento do planeta. O esperado 
retorno dos EUA ao Acordo de Paris, a disposição da União Europeia a abraçar uma
agenda de recuperação econômica verde e o compromisso unilateral da China com a 
descarbonização total até 2060 dão margem a moderado otimismo.Leia mais 
(11/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2020/11/na-defesa-da-amazonia-apenas-jogo-
de-cena.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Datafolha: Covas sobe a 32%, Boulos marca 16%, e Russomanno mantém curva
descendente, agora com 14%
Descrição: Na última semana antes da eleição municipal, o prefeito Bruno Covas 
(PSDB) segue em alta na disputa em São Paulo.Leia mais (11/11/2020 - 23h14)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/datafolha-covas-sobe-a-32-boulos-marca-16-e-russomanno-
mantem-curva-descendente-agora-com-14.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Instituto sugere mudar o nome da OAB para refletir a igualdade de gênero
Descrição: O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), sociedade 
jurídica não governamental, com sede em Belo Horizonte, requereu ao presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, a
mudança do nome da entidade para Ordem da Advocacia Brasileira. Pedido igual foi
enviado à Renata Gil, presidente da Associação dos [...]Leia mais (11/11/2020 - 
19h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48501
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Procurador-chefe de Goiás processa agência de checagem
Descrição: O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás, Ailton 
Benedito, afirmou em sua conta no Twitter nesta quarta-feira (11) que está 
processando a agência de checagem Aos Fatos.Leia mais (11/11/2020 - 16h11)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/procurador-chefe-de-goias-afirma-que-processara-agencia-de-
checagem.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Lewandowski segue protocolo e envia à PGR ação sobre reunião entre 
Flávio Bolsonaro e GSI
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski 
enviou um pedido à PGR (Procuradoria-Geral da República) para que ela se 
manifeste sobre uma ação que acusa o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de 
usar órgãos do governo para defender o filho Flávio Bolsonaro (Republicanos-
RJ).Leia mais (11/11/2020 - 15h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/11/lewandowski-segue-protocolo-e-envia-a-pgr-acao-sobre-reuniao-
entre-flavio-bolsonaro-e-gsi.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-11 00:00:00
Título: Ana Maria Braga rebate fala de Bolsonaro: 'País de maricas coisa 
nenhuma'
Descrição: Ana Maria Braga, 71, rebateu nesta quarta (11), no Mais Você (Globo) 
fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que o \Brasil precisa deixar de 
ser um país de maricas\. A apresentadora começou o programa com a música \Alma 
Feminina\, de Daniela Mercury, e disse: \Com essas palavras de Daniela Mercury, 
eu dou bom dia a todos. Ao país de maricas porque é um país de homens e mulheres
guerreiros.\Leia mais (11/11/2020 - 12h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://f5.folha.uol.com.
br/televisao/2020/11/ana-maria-braga-rebate-fala-de-bolsonaro-sobre-pais-de-
maricas-homens-e-mulheres-guerreiros.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 23:05:00
Título: Financiamento coletivo estreia oficialmente em campanha eleitoral 
municipal
Descrição: Os chamados 'partidos ideológicos' saem na frente e arrecadam mais 
nessa modalidade
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/707005-financiamento-coletivo-estreia-
oficialmente-em-campanha-eleitoral-municipal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 21:42:00
Título: Líder do governo diz que autonomia do BC e ajuda aos estados serão temas
prioritários na Câmara
Descrição: Para o governo, também é prioridade a votação de itens como o projeto
de incentivo à navegação de cabotagem e a MP do programa Casa Verde e Amarela
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706973-lider-do-governo-diz-que-
autonomia-do-bc-e-ajuda-aos-estados-serao-temas-prioritarios-na-camara/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 21:40:00
Título: Apologia a armas de fogo em redes sociais poderá ser punida com detenção
e multa
Descrição: Restrição não atinge fabricantes e comerciantes de armas, além de 
clubes de tiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705552-apologia-a-armas-de-fogo-em-
redes-sociais-podera-ser-punida-com-detencao-e-multa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 20:23:00
Título: Projeto garante seguro-defeso para catadores de caranguejo e 
descascadores de camarão
Descrição: O benefício é pago ao pescador artesanal no período de suspensão da 
pesca
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706436-projeto-garante-seguro-defeso-
para-catadores-de-caranguejo-e-descascadores-de-camarao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 20:05:00
Título: Projeto acaba com prescrição para estupro de vulnerável
Descrição: Autor lembra que, na maioria dos casos, as vítimas demoram anos para 
denunciar o abuso sofrido
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/705939-projeto-acaba-com-prescricao-
para-estupro-de-vulneravel/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 19:37:00
Título: Gestores  destacam importância da agenda ambiental nas eleições 
municipais
Descrição: Frente parlamentar debateu plataforma que sugere a futuros prefeitos 
e vereadores medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706866-gestores-destacam-importancia-da-
agenda-ambiental-nas-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 18:53:00
Título: Comissão externa da Covid-19 promove audiência com Anvisa e Butantan
Descrição: Objetivo é esclarecer dúvidas em relação à suspensão dos testes nesta
semana e evitar disputas políticas em torno da vacina
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706814-comissao-externa-da-covid-19-
promove-audiencia-com-anvisa-e-butantan/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-11 18:01:00
Título: Proposta isenta imóvel com poço artesiano de tarifa de recursos hídricos
Descrição: Atualmente, as companhias locais podem cobrar do morador pela água 
retirada e pelo esgoto resultante dela
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/706067-proposta-isenta-imovel-com-poco-
artesiano-de-tarifa-de-recursos-hidricos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2020-11-12 07:27:17
Título: Cientistas russos encontram mais de 15 compostos promissores para 
tratamento da COVID-19
Descrição: Cientistas do Centro Estatal de Pesquisa de Virologia e Biotecnologia
Vektor descobriram vários compostos que possuem atividade antiviral e são 
promissores para a criação de medicamentos contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020111216410628-cientistas-
russos-encontram-mais-de-15-compostos-promissores-para-tratamento-da-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-12 06:53:02
Título: Surge VÍDEO mostrando Joe Biden visitando União Soviética em 1979
Descrição: Vídeo mostra uma entrevista que o potencial novo presidente dos EUA 
deu como diplomata advogando a redução de armas durante sua visita à União 
Soviética há mais de 40 anos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111216410348-surge-video-mostrando-
joe-biden-visitando-uniao-sovietica-em-1979/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-12 01:11:33
Título: Biden reafirma apoio a reivindicações do Japão sobre ilhas disputadas 
com a China
Descrição: Na quarta-feira (11), o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, 
discutiu questões bilaterais em conversa telefônica com o democrata Joe Biden, 
projetado pela mídia norte-americana como presidente eleito dos Estados Unidos.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020111216408851-biden-reafirma-
apoio-a-reivindicacoes-do-japao-sobre-ilhas-disputadas-com-a-china/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-11 14:26:04
Título: Bielorrússia e Gazprom iniciam negociações sobre abastecimento de gás a 
partir de 2021
Descrição: A gigante russa do setor de gás Gazprom e a Bielorrússia resolveram a
questão da dívida que esta república tinha com a empresa e iniciaram negociações
sobre os termos de abastecimento a partir de 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020111116406988-bielorrussia-e-gazprom-
iniciam-negociacoes-sobre-abastecimento-de-gas-a-partir-de-2021/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-11 13:55:12
Título: Mourão minimiza fala sobre 'pólvora' de Bolsonaro: 'isso aí tudo é 
figura de retórica'
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira (11) que 
Jair Bolsonaro se utilizou de uma \figura de retórica\ ao dizer que \tem que ter
pólvora\ enquanto falava sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111116407322-mourao-minimiza-fala-
sobre-polvora-de-bolsonaro-isso-ai-tudo-e-figura-de-retorica/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-11 13:52:30
Título: Espanha planeja estender acordo militar com os EUA, segundo jornal
Descrição: O governo espanhol planeja estender o acordo militar com os EUA que 
regulamenta a presença das Forças Armadas norte-americanas nas bases de Rota 
(Cádiz) e Morón de la Frontera (Sevilha), na Espanha.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020111116407284-espanha-planeja-
estender-acordo-militar-com-os-eua-segundo-jornal/
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