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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 07:41:28
Título: Plano de mineração de Bolsonaro ameaça indígenas e fragiliza leis, dizem
organizações
Descrição: Análise é de movimentos populares que atuam diretamente com atingidos
pelas atividades do setor no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/plano-de-mineracao-de-bolsonaro-
ameaca-indigenas-e-fragiliza-leis-dizem-organizacoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 21:34:39
Título: Violência contra agentes políticos cresce no país, mulheres são 
principais vítimas
Descrição: Estudo revela que 327 casos de violência política foram registrados 
nos país nos últimos quatro anos e meio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/violencia-contra-agentes-
politicos-cresce-no-pais-mulheres-sao-principais-vitimas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 20:01:46
Título: STF decidirá se Bolsonaro pode vender refinarias da Petrobras sem aval 
do Congresso
Descrição: Congresso questiona possibilidade de privatizações sem autorização 
legislativa, julgamento deve terminar nesta quinta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/stf-decide-se-bolsonaro-pode-
vender-refinarias-da-petrobras-sem-aval-do-congresso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 19:17:45
Título: Revogações \truculentas\ do Conama geram insegurança jurídica, diz 
advogada da OAB-SP
Descrição: Em entrevista ao Bem Viver, Glaucia Savin aponta falta de diálogo do 
governo Bolsonaro como motivo para disputa judicial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/revogacoes-truculentas-do-
conama-geram-inseguranca-juridica-diz-advogada-da-oab-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 18:53:43
Título: Cuba foi eleita integrante do Comitê Executivo da Organização Pan-
americana da Saúde
Descrição: Escolha do país caribenho se deu apesar da oposição e ataques dos EUA
durante sessões virtuais do Conselho da OPAS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/cuba-foi-eleita-membro-do-
comite-executivo-da-organizacao-pan-americana-da-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 18:51:58
Título: Contra presión del sector industrial, Argentina mantiene el control de 
precios
Descrição: Precios máximos en productos esenciales y congelamiento de tarifas 
son ayuda esencial para la población en la pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/contra-presion-del-sector-
industrial-argentina-mantiene-el-control-de-precios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 18:47:23
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Título: Desembargador cotado para STF decidiu contra terra indígena e a favor 
dos agrotóxicos
Descrição: Decisões de Kassio Nunes Marques no ano de 2019 vão ao encontro das 
pautas defendidas pelo governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/desembargador-cotado-para-stf-
decidiu-contra-terra-indigena-e-a-favor-dos-agrotoxicos
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 18:23:49
Título: Fontes dos EUA discutiram possibilidade de envenenar Julian Assange, diz
testemunha
Descrição: Segundo ex-funcionário de empresa de segurança, houve uma sugestão 
para que embaixada onde ele estava ficasse aberta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/fontes-dos-eua-discutiram-
possibilidade-de-envenenar-julian-assange-diz-testemunha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 12:29:47
Título: Adão Iturrusgarai: \Todo cartunista da minha geração  foi influenciado 
por Quino\
Descrição: Joaquín Salvador Lavado tinha 88 anos e vivia em sua cidade natal, 
Mendoza, na Argentina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/falece-o-cartunista-argentino-
quino-autor-da-mafalda
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-01 10:45:23
Título: Bolsonaro desviou R$ 7,5 mi doados para testes da Covid-19 para programa
da primeira-dama
Descrição: O governo Bolsonaro desviou R$ 7,5 milhões doados pelos frigoríficos 
Marfrig para a compra de testes da Covid-19 repassando a verba ao programa 
Pátria Voluntária, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-desviou-r-75-mi-doados-
para-testes-da-covid-19-para-programa-da-primeira-dama/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 23:36:10
Título: Carla Zambelli foi demitida pelo ‘ingrato’ Jair Bolsonaro
Descrição: A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) foi demitida hoje (30) de uma das 
vice-lideranças do governo Jair Bolsonaro na Câmara. A parlamentar foi uma das 
mais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/carla-zambelli-foi-demitida-pelo-
ingrato-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 22:28:21
Título: STF pode proibir intervenção de Bolsonaro nas eleições das universidades
federais
Descrição: O Partido Verde impetrou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) 
que visa proibir a intervenção do presidente Jair Bolsonaro nas escolhas 
democráticas das universidades 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/stf-pode-proibir-intervencao-de-
bolsonaro-nas-eleicoes-das-universidades-federais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 21:52:32
Título: Álvaro González, acusado de racismo por Neymar, é absolvido pela Liga 
francesa
Descrição: Segundo a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) não há provas 
convincentes da acusação de Neymar Nesta quarta-feira (30), a comissão 
disciplinar da Liga 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/alvaro-gonzalez-acusado-de-racismo-
por-neymar-e-absolvido-pela-liga-francesa/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 20:53:41
Título: Neymar Jr. entra na lista dos maiores devedores da Espanha
Descrição: O jogador de futebol Neymar Jr. foi incluído na lista dos maiores 
devedores do Tesouro da Espanha. Segundo o governo Espanhol, o jogador 
brasileiro deve 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/neymar-jr-entra-na-lista-dos-
maiores-devedores-da-espanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 20:10:16
Título: [Vídeo] O novo fiasco e a nova leva de mentiras de Bolsonaro na ONU
Descrição: O presidente Bolsonaro discursou de maneira virtual na Cúpula das 
Nações Unidas sobre Biodiversidade. Confira: Bolsonaro afirmou que rechaça “de 
forma veemente” o que chamou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/video-o-novo-fiasco-e-a-nova-leva-
de-mentiras-de-bolsonaro-na-onu/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 18:47:48
Título: Candidato a prefeito mais rico do Brasil tem R$ 1,5 bilhão em bens 
declarados no TSE
Descrição: O empresário João Carlos Ribeiro, do PSL, é o candidato a prefeito 
mais rico do Brasil nestas eleições de 2020. Ele possui bens declarado ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/candidato-a-prefeito-mais-rico-do-
brasil-tem-r-15-bilhao-em-bens-declarados-no-tse/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 16:55:52
Título: Caetano Veloso fará evento em apoio a Boulos e Manuela D’Ávila
Descrição: O cantor e compositor Caetano Veloso fará um evento para arrecadar 
fundos para as candidaturas de Manuela Manuela Damp;#8217,Ávila (PCdoB) para a 
prefeitura de Porto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/caetano-veloso-fara-evento-em-
apoio-a-boulos-e-manuela-davila/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 11:12:17
Título: Como o governo britânico criou uma rede de fake news para derrubar 
Bashar Al-Assad, por Rogério Mattos
Descrição: De imagens de televisão a revistas, cartões-postais e pôsteres, aviso
por mensagens, layout e design a contatos na mídia, eles criaram um fluxo de 
propaganda destinada a derrubar o governo sírio
Url :https://jornalggn.com.br/crise/como-o-governo-britanico-criou-uma-rede-de-
fake-news-para-derrubar-bashar-al-assad/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 11:03:17
Título: Terminando a crise pandêmica, haverá um retorno a Keynes? Por Michael 
Roberts
Descrição: Quais políticas econômicas devem ser adotadas para acabar com essa 
'queda do bloqueio' e evitar ou reduzir o impacto sobre o sustento de bilhões?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/terminando-a-crise-pandemica-havera-um-
retorno-a-keynes-por-michael-roberts/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 10:56:18
Título: Giro GGN Queimadas: A situação do Brasil em dados do Inpe
Descrição: Mato Grosso do Sul teve um aumento significativo, de 824%, indo de 66
para 610 focos de um dia para o outro. O Paraná, que tinha somente dois focos no
dia 29, saltou para 28 focos no dia 30. São Paulo saltou de 52 para 186 focos.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-a-situacao-do-
brasil-em-dados-do-inpe-9/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 10:25:14
Título: Estamos entrando na segunda fase da economia Fascista?, por Rogério 
Maestri
Descrição: O que dá para se ver é que governos fascistas não sustentam uma 
política liberal por muito tempo
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/estamos-entrando-na-segunda-fase-da-
economia-fascista-por-rogerio-maestri/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 10:00:21
Título: IBGE mostra a destruição do mercado de trabalho
Descrição: Some-se a este quadro a quantidade de pequenas e micro empresas que 
fecharam as portas, para se ter uma ideia da dificuldade do relançamento da 
economia brasileira sem uma intervenção severa do Estado.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/ibge-mostra-a-destruicao-do-
mercado-de-trabalho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 09:00:38
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Economia Sete companhias aéreas recebem os últimos empréstimos de 
estímulo da Lei CARES. NYTamp;gt, World Businesspor Negócios Incêndios 
florestais aumentam a preocupação com a indústria vinícola da Califórnia. 400+ 
NYTamp;gt, World Business Shell cortará até 9.000 empregos à medida que se 
concentra nas metas climáticas. 400+ NYTamp;gt, World Business A American 
Airlines diz que começará a licença [amp;hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-129/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 11:12:21
Título: Olavistas atacam escolha de Bolsonaro para o STF e fazem campanha por 
Ives Gandra
Descrição: Indicado pelo senador Ciro Nogueira, presidente do PP e um dos 
articuladores do governo junto ao Centrão, o desembargador Kassio Nunes virou 
alvo de doutrinados de Olavo de Carvalho seu nome ser ventilado como o escolhido
por Jair Bolsonaro para a cadeira de Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal
(STF). Seguidores do guru estão [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/olavistas-atacam-escolha-de-
bolsonaro-para-o-stf-e-fazem-campanha-por-ives-gandra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 10:27:38
Título: Ex-assessor de Carlos Bolsonaro é recontratado na Funarte duas semanas 
após demissão
Descrição: Webdesigner e bacharel em Direito, Luciano Querido agora será diretor
do Centro de Artes Visuais do órgão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-assessor-de-carlos-bolsonaro-e-
recontratado-na-funarte-duas-semanas-apos-demissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 10:20:08
Título: Produtores de soja, que apoiam versão de Bolsonaro sobre queimadas, saem
de associação do Agro: Ongs têm “voz e poder”
Descrição: “A Abag estava denegrindo os produtores de soja”, afirmou presidente 
da Aprosoja, Bartolomeu Braz, usando termo racista. Ruralista classificou como \
excelente\ discurso ambiental de Bolsonaro na ONU
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/produtores-de-soja-que-
apoiam-versao-de-bolsonaro-sobre-queimadas-saem-de-associacao-do-agro-ongs-tem-
voz-e-poder/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 09:45:41
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Título: Benedita da Silva sofre ataques racistas e é excluída da lista de 
personalidades da Fundação Palmares
Descrição: Em vídeo, Benedita chamou Sérgio Camargo, presidente da Fundação, 
de \capitão do mato\ que age a mando de Bolsonaro e diz que entrará na Justiça 
contra a decisão.  \O que ele fez é ilegal, é abuso de poder\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/benedita-da-silva-sofre-ataques-
racistas-e-e-excluida-da-lista-de-personalidades-da-fundacao-palmares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 09:44:54
Título: Governo Bolsonaro desviou a programa de Michelle R$ 7,5 milhões doados 
para testes de Covid-19
Descrição: Projeto da primeira-dama que recebeu a verba foi o mesmo que repassou
dinheiro para ONGs evangélicas aliadas de Damares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-desviou-a-programa-
de-michelle-r-75-milhoes-doados-para-testes-de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 01:24:41
Título: Papa rejeita “reunião surpresa” com Mike Pompeo e Vaticano acusa Trump 
de “jogada eleitoral”
Descrição: O secretário de Estado chegou a Roma nesta quarta e tentou forçar um 
encontro fora da agenda com o sumo pontífice. Foi recebido pelo cardeal Paul 
Richard Gallagher, que criticou a atitude estadunidense
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-rejeita-reuniao-surpresa-com-mike-
pompeo-e-vaticano-acusa-trump-de-jogada-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 01:15:01
Título: Sérgio Camargo exclui Benedita de lista da Fundação Palmares a dois 
meses das eleições
Descrição: A deputada, que é candidata à Prefeitura do Rio, enxerga 
interferência do governo Bolsonaro na disputa eleitoral da capital carioca
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-camargo-exclui-benedita-de-
lista-da-fundacao-palmares-a-dois-meses-das-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 01:07:10
Título: PT está na frente na 2ª maior cidade do estado de SP
Descrição: Elói Pietá (PT), que já governou a cidade de Guarulhos, está 
tecnicamente empatado com o atual prefeito, Guti (PSB), e poderia vencê-lo em um
eventual segundo turno, onde também há empate técnico, segundo pesquisa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-esta-na-frente-na-2a-maior-cidade-
do-estado-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 00:37:53
Título: Evangélicos chilenos criam grupo para combater uso das igrejas por parte
da direita no plebiscito
Descrição: Campanha que defende opção de “rechaço” à nova constituição estava 
baseada em outro grupo, que aparecia na televisão dizendo que o fim da 
constituição de Pinochet seria “uma ameaça à liberdade religiosa no país”
Url :https://revistaforum.com.br/global/evangelicos-chilenos-criam-grupo-para-
combater-uso-das-igrejas-por-parte-da-direita-no-plebiscito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 00:35:19
Título: CPIs contra Crivella serão relatadas por bispos da Universal
Descrição: As comissões de inquérito foram abertas como forma de justificar a 
rejeição de dois pedidos de impeachment contra o prefeito do Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpis-contra-crivella-serao-relatadas-
por-bispos-da-universal/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-01 00:24:19
Título: Inaugurado o primeiro outdoor contra Bolsonaro financiado através de 
vaquinha no Twitter
Descrição: Iniciativa de internautas rendeu dois outdoors contra o presidente em
Teresina (PI)
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/inaugurado-o-primeiro-outdoor-
contra-bolsonaro-financiado-atraves-de-vaquinha-no-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 00:18:11
Título: PT sugere que Globo faça debate em SP com 10 candidatos e nenhum 
assessor
Descrição: Proposta foi encaminhada à emissora, que quer realizar encontro com 
os 4 mais bem colocados em pesquisas devido à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-sugere-que-globo-faca-debate-em-sp-
com-10-candidatos-e-nenhum-assessor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 00:04:13
Título: Itamaraty envia vídeo a embaixadas para organizar ataques Lula e defesa 
de Bolsonaro
Descrição: Campanha é lançada menos de 24 horas depois das críticas de Biden ao 
Brasil, e estaria focada em mostrar Lula como “o maior corrupto e mentiroso da 
história”, e Bolsonaro como “líder democrático, honesto, humilde e corajoso”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/itamaraty-envia-video-a-embaixadas-
para-organizar-ataques-lula-e-defesa-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 21:04:03
Título: Oposição anuncia obstrução na Câmara até que auxílio emergencial seja 
votado
Descrição: \Bolsonaro não quer que seja votada a Medida Provisória nº 1.000 
porque não quer enfrentar o debate\, disse o líder da minoria, José Guimarães
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-anuncia-obstrucao-na-camara-
ate-que-auxilio-emergencial-seja-votado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 21:00:46
Título: Paulo Guedes diz que há acordo entre Rodrigo Maia e esquerda contra 
privatizações
Descrição: Gilberto Maringoni e Fernando Horta debatem os rumos da esquerda no 
Jornal da Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/videos/paulo-guedes-diz-que-ha-acordo-entre-
rodrigo-maia-e-esquerda-contra-privatizacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 20:58:29
Título: “Se o estupro é inevitável, relaxa e goza”, diz professor de medicina do
Ceará em aula online
Descrição: Médico ortopedista e professor da faculdade Estácio de Sá de 
Juazeiro, Samir Samaan filho foi questionado pelos próprios alunos pela 
declaração e disparou: \Quem escutou, escutou. Deixa pra lá\. Ouça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/se-o-estupro-e-inevitavel-relaxa-e-goza-
diz-professor-de-medicina-do-ceara-em-aula-online/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 19:10:06
Título: Laerte e Cristina Kirchner rendem homenagens a Quino
Descrição: O autor dos quadrinhos da Mafalada morreu nesta quarta-feira e teve 
seu legado lembrado nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/laerte-e-cristina-kirchner-rendem-
homenagens-a-quino/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/cultura/laerte-e-cristina-kirchner-rendem-homenagens-a-quino/
https://revistaforum.com.br/cultura/laerte-e-cristina-kirchner-rendem-homenagens-a-quino/
https://revistaforum.com.br/brasil/se-o-estupro-e-inevitavel-relaxa-e-goza-diz-professor-de-medicina-do-ceara-em-aula-online/
https://revistaforum.com.br/brasil/se-o-estupro-e-inevitavel-relaxa-e-goza-diz-professor-de-medicina-do-ceara-em-aula-online/
https://revistaforum.com.br/videos/paulo-guedes-diz-que-ha-acordo-entre-rodrigo-maia-e-esquerda-contra-privatizacoes/
https://revistaforum.com.br/videos/paulo-guedes-diz-que-ha-acordo-entre-rodrigo-maia-e-esquerda-contra-privatizacoes/
https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-anuncia-obstrucao-na-camara-ate-que-auxilio-emergencial-seja-votado/
https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-anuncia-obstrucao-na-camara-ate-que-auxilio-emergencial-seja-votado/
https://revistaforum.com.br/politica/itamaraty-envia-video-a-embaixadas-para-organizar-ataques-lula-e-defesa-de-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/itamaraty-envia-video-a-embaixadas-para-organizar-ataques-lula-e-defesa-de-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/noticias/pt-sugere-que-globo-faca-debate-em-sp-com-10-candidatos-e-nenhum-assessor/
https://revistaforum.com.br/noticias/pt-sugere-que-globo-faca-debate-em-sp-com-10-candidatos-e-nenhum-assessor/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/inaugurado-o-primeiro-outdoor-contra-bolsonaro-financiado-atraves-de-vaquinha-no-twitter/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/inaugurado-o-primeiro-outdoor-contra-bolsonaro-financiado-atraves-de-vaquinha-no-twitter/


Data: 2020-09-30 13:28:49
Título: Desemprego bate recorde na pandemia e atinge 13,1 milhões de pessoas no 
Brasil
Descrição: Taxa de 13,8% é a maior da série histórica do IBGE, iniciada em 2012.
No trimestre anterior, o desemprego havia fechado em 12,6%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desemprego-bate-recorde-na-pandemia-e-
atinge-131-milhoes-de-pessoas-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 13:27:41
Título: Eduardo Bolsonaro faz propaganda de loja de armas pelo Twitter
Descrição: Feito um garoto-propaganda, o deputado ainda comentou que o local é 
“para polícias, CACs ou curiosos que queiram experimentar o esporte fica a dica”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-faz-propaganda-de-
loja-de-armas-pelo-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 12:55:10
Título: Assange pode ser enviado para prisão de segurança máxima que enlouquece 
detentos
Descrição: Se for condenado e extraditado para os EUA, fundador do WikiLeaks 
ficaria isolado em ADX Florence, no Colorado, onde estão terroristas e o 
narcotraficante mexicano Joaquín \Chapo\ Guzmán
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/assange-pode-ser-enviado-para-prisao-
de-seguranca-maxima-que-enlouquece-detentos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-01 04:05:32
Título: Após aluna relatar ter sido vítima de racismo, Unip demite testemunhas
Descrição: 'Gosto de vocês, negros', teria dito o acusado, coordenador do curso 
de Relações Internacionais, para jovem em sala de aula.The post Após aluna 
relatar ter sido vítima de racismo, Unip demite testemunhas appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/01/apos-aluna-relatar-ter-sido-vitima-de-
racismo-unip-demite-testemunhas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-30 17:02:24
Título: Entrevista: ‘A Libelu mostra a importância da linguagem na luta 
política’, diz cineasta Diógenes Muniz
Descrição: Diretor de documentário sobre movimento Liberdade e Luta, que abrigou
expoentes da política, analisa a esquerda ontem e hoje.The post Entrevista: ‘A 
Libelu mostra a importância da linguagem na luta política’, diz cineasta 
Diógenes Muniz appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/30/entrevista-a-libelu-soube-ler-o-
momento-e-sintetizar-em-palavras-essa-e-a-importancia-da-linguagem-na-luta-
politica/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-01 03:00:00
Título: A reavivação das redes de solidariedade e o potencial de despertar novas
formas de participação política. Entrevista especial com Leonardo de Oliveira 
Fontes
Descrição: Apesar da heterogeneidade, as periferias sempre fora [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603342-a-reavivacao-das-redes-de-solidariedade-
e-o-potencial-de-despertar-novas-formas-de-participacao-politica-entrevista-
especial-com-leonardo-de-oliveira-fontes
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-30 03:00:00
Título: Uma política de renda justa  é necessária para enfrentar os efeitos da 
reestruturação produtiva. Entrevista especial com Helena Martins
Descrição: A centralidade que as tecnologias passaram a ocupar em várias esferas
da vida humana nos últimos 50 anos e a reestruturação produtiva pela qual o 
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http://www.ihu.unisinos.br/603301-uma-politica-de-renda-justa-e-necessaria-para-
enfrentar-os-efeitos-da-reestruturacao-produtiva-entrevista-especial-com-helena-
martins
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-01 07:59:01
Título: Ex-assessor de Carlos Bolsonaro ganha novo cargo na Funarte
Descrição: RIO — O ex-assessor de Carlos Bolsonaro Luciano Querido foi nomeado 
diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte, duas semanas depois de ser 
substituído na presidência do órgão pelo coronel da reserva do Exército 
Lamartine Barbosa Holanda. 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/ex-assessor-de-carlos-bolsonaro-ganha-
novo-cargo-na-funarte-24670527
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-01 07:00:36
Título: Mais da metade dos brasileiros não confia nas urnas eletrônicas, aponta 
pesquisa
Descrição: Mais da metade (54%) dos brasileiros afirma não confiar nas urnas 
eletrônicas, segundo uma pesquisa da empresa Quaest. Os que confiam são 46%.A 
desconfiança é maior entre quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 
2018: 58% não acreditam na segurança dos aparelhos, contra 44% entre os 
eleitores de Fernando Haddad.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-
confia-nas-urnas-eletronicas-aponta-pesquisa-24670297
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-01 06:45:07
Título: Advogadas de Flávio Bolsonaro se reúnem com número dois do MP-RJ e se 
queixam
Descrição: Luciana Pires e Juliana Bierrenbach, advogadas de Flávio Bolsonaro, 
reuniram-se com Ricardo Ribeiro Martins, subprocurador-geral de Justiça de 
Assuntos Criminais do MP-RJ, ontem.Na conversa, as duas reclamaram de vazamentos
do MP, especialmente da informação de que a investigação das rachadinhas está 
concluída.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/advogadas-de-flavio-bolsonaro-se-
reunem-com-numero-dois-do-mp-rj-se-queixam-24669179
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-01 07:30:37
Título: Passando a boiada: 5 momentos nos quais Ricardo Salles afrouxou regras 
ambientais
Descrição: Desde o começo da gestão, Ricardo Salles criou regras mais favoráveis
para infratores ambientais, reduziu representação da sociedade em conselhos e 
transferiu competências do ministério.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54364652
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-01 10:46:13
Título: O que é a regra do 'silêncio incômodo', usada por grandes executivos 
como Jeff Bezos e Tim Cook
Descrição: \Essa regra sempre foi uma ferramenta valiosa de inteligência 
emocional porque permite equilibrar raciocínio e emoção, em vez de reagir 
baseado apenas em sentimentos\, diz Justin Bariso, consultor e autor de um best-
seller sobre inteligência emocional.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54359532
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-01 07:59:08
Título: Livros reúnem histórias que crianças com doenças graves querem contar ao
mundo
Descrição: Mais de dez crianças já se tornaram autoras de histórias infantis em 
projeto criado por designer americano que participará de evento organizado no 
Brasil.
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Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54334963
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-01 09:04:29
Título: Morre Quino, criador da Mafalda: 6 coisas surpreendentes sobre a 
personagem e o cartunista argentino
Descrição: Ela é uma \heroína zangada, que não aceita o mundo como ele é\, 
resumiu o escritor e filósofo italiano Umberto Eco, sobre a garotinha que 
protagonizou histórias de 1964 a 1973.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54369323
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-30 17:42:26
Título: Biden ganha o primeiro debate com Trump, mas o efeito de sua vitória é 
incerto
Descrição: Pesquisas da CNN e CBS indicam a vitória do democrata, mas, com a 
maioria dos eleitores já convencidos, a questão-chave será convencer os poucos 
indecisos nos Estados em jogo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-30/biden-ganha-o-primeiro-
debate-mas-o-efeito-de-sua-vitoria-e-incerto.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Google News lança Destaques, com notícias selecionadas pelos veículos
Descrição: O Google estreia nesta quinta-feira, no Brasil e na Alemanha, um novo
formato de leitura de notícias. O Google News Showcase, chamado Destaques aqui, 
oferece conteúdos diários escolhidos e editados pelos próprios veículos.Leia 
mais (10/01/2020 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/google-news-lanca-destaques-com-noticias-selecionadas-pelos-
veiculos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: Saiba quais são as vidraças de Celso Russomanno em sua terceira campanha
à Prefeitura de SP
Descrição: Em sua terceira tentativa consecutiva de se eleger prefeito de São 
Paulo, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) acumula uma série de 
controvérsias. Nesta campanha, fragilidades novas e antigas voltaram à tona -são
exploradas por adversários e combatidas pelo candidato.Leia mais (09/30/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/saiba-quais-sao-as-vidracas-de-celso-russomanno-em-sua-
terceira-campanha-a-prefeitura-de-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro repassou a programa de Michelle R$ 7,5 milhões doados 
para testes de Covid
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro desviou a finalidade de R$ 7,5
milhões doados especificamente para a compra de testes rápidos da Covid-19 e 
repassou a verba ao programa Pátria Voluntária, liderado pela primeira-dama, 
Michelle.?Leia mais (09/30/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/governo-bolsonaro-repassou-a-programa-de-michelle-r-75-
milhoes-doados-para-testes-de-covid.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: PDT vai lançar grupo partidário em defesa das religiões de matriz 
africana
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Descrição: O PDT lança no próximo sábado (3) o PDT-Axé, grupo partidário em 
defesa das religiões de matriz africana. O conjunto, que busca defender a 
laicidade do Estado e combater a intolerância religiosa, será representado por 
25 candidatos a vereadores -cinco deles na capital paulista.Leia mais 
(09/30/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/09/pdt-vai-lancar-grupo-partidario-em-defesa-
das-religioes-de-matriz-africana.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: Ex-advogado dos Bolsonaros, Wassef vira réu sob acusação de peculato e 
lavagem de dinheiro
Descrição: A juíza federal substituta Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia feita pelo MPF 
(Ministério Público Federal), e o advogado Fredrick Wassef virou réu sob 
acusação de peculato e lavagem de dinheiro.Leia mais (09/30/2020 - 15h47)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/ex-advogado-dos-bolsonaros-wassef-vira-reu-sob-acusacao-de-
peculato-e-lavagem-de-dinheiro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: Estreantes do Novo e do PT lideram vaquinhas virtuais em eleições para 
vereador em SP
Descrição: Em São Paulo, dois estreantes em eleições lideram o 'crowdfunding' na
corrida por lugares na Câmara Municipal. E fazem parte de polos antagônicos. A 
arrecadação tem sido feita em páginas homologadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral.Leia mais (09/30/2020 - 12h47)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/estreantes-do-novo-e-do-pt-lideram-vaquinhas-
virtuais-em-eleicoes-para-vereador-em-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: Manifesto de arquitetos pró-Boulos inclui ex-integrantes do governo Lula
Descrição: O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, 
receberá nesta quarta-feira (30) mais um manifesto de apoio com as assinaturas 
de pessoas historicamente ligadas ao PT.Leia mais (09/30/2020 - 08h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/manifesto-de-arquitetos-pro-boulos-inclui-ex-
integrantes-do-governo-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: O debate sobre o direito ao esquecimento, que chega ao STF, ouça podcast
Descrição: Nesta quarta (30), o STF (Supremo Tribunal Federal) deve julgar um 
caso que vai orientar a decisão das cortes inferiores a respeito do chamado 
direito ao esquecimento, ou seja, o direito de uma pessoa de que um fato de sua 
vida não seja exposto ao público indefinidamente.Leia mais (09/30/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/09/o-debate-sobre-o-direito-ao-esquecimento-que-chega-ao-stf-
ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 10:59:00
Título: Frente Parlamentar Ética Contra a Corrupção debate fim do foro 
privilegiado

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/09/o-debate-sobre-o-direito-ao-esquecimento-que-chega-ao-stf-ouca-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/09/o-debate-sobre-o-direito-ao-esquecimento-que-chega-ao-stf-ouca-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/09/o-debate-sobre-o-direito-ao-esquecimento-que-chega-ao-stf-ouca-podcast.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/09/manifesto-de-arquitetos-pro-boulos-inclui-ex-integrantes-do-governo-lula.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/09/manifesto-de-arquitetos-pro-boulos-inclui-ex-integrantes-do-governo-lula.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/09/manifesto-de-arquitetos-pro-boulos-inclui-ex-integrantes-do-governo-lula.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/09/estreantes-do-novo-e-do-pt-lideram-vaquinhas-virtuais-em-eleicoes-para-vereador-em-sp.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/09/estreantes-do-novo-e-do-pt-lideram-vaquinhas-virtuais-em-eleicoes-para-vereador-em-sp.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/09/estreantes-do-novo-e-do-pt-lideram-vaquinhas-virtuais-em-eleicoes-para-vereador-em-sp.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/ex-advogado-dos-bolsonaros-wassef-vira-reu-sob-acusacao-de-peculato-e-lavagem-de-dinheiro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/ex-advogado-dos-bolsonaros-wassef-vira-reu-sob-acusacao-de-peculato-e-lavagem-de-dinheiro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/ex-advogado-dos-bolsonaros-wassef-vira-reu-sob-acusacao-de-peculato-e-lavagem-de-dinheiro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/09/pdt-vai-lancar-grupo-partidario-em-defesa-das-religioes-de-matriz-africana.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/09/pdt-vai-lancar-grupo-partidario-em-defesa-das-religioes-de-matriz-africana.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/09/pdt-vai-lancar-grupo-partidario-em-defesa-das-religioes-de-matriz-africana.shtml


Descrição: PEC do Senado que muda as regras do foro especial por prerrogativa de
função já foi aprovada por uma comissão especial na Câmara e, agora, precisa ser
votada pelo Plenário da Casa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695860-frente-parlamentar-etica-contra-
a-corrupcao-debate-fim-do-foro-privilegiado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 10:57:00
Título: Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lança campanha Outubro Rosa
Descrição: Movimento busca conscientizar mulheres sobre a importância da 
prevenção do câncer de mama, que é tipo mais comum entre as mulheres no mundo e 
no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695837-secretaria-da-mulher-da-camara-
dos-deputados-lanca-campanha-outubro-rosa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 10:54:00
Título: Comissão externa sobre queimadas ouve comunidades tradicionais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696899-comissao-externa-sobre-queimadas-
ouve-comunidades-tradicionais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 10:50:00
Título: Corregedor da Câmara apresenta hoje parecer sobre denúncia contra 
Flordelis
Descrição: Mesa Diretora decidirá se remete o caso ao Conselho de Ética
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697024-corregedor-da-camara-apresenta-
hoje-parecer-sobre-denuncia-contra-flordelis/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 01:29:00
Título: Projeto busca proteção ambiental da região hidrográfica do Tocantins-
Araguaia
Descrição: Estão previstas medidas como a universalização dos serviços de 
saneamento básico e o incentivo ao turismo sustentável
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692970-projeto-busca-protecao-ambiental-
da-regiao-hidrografica-do-tocantins-araguaia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-30 23:22:00
Título: Projeto garante 30 horas de trabalho semanal ao assistente social do 
serviço público
Descrição: A proposta também prevê desconto de 50% na contribuição para o 
conselho da categoria durante emergência de saúde pública
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692974-projeto-garante-30-horas-de-
trabalho-semanal-ao-assistente-social-do-servico-publico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-30 21:57:00
Título: Projeto obriga beneficiário de programa habitacional a apresentar 
carteira de vacinação atualizada de filhos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696498-projeto-obriga-beneficiario-de-
programa-habitacional-a-apresentar-carteira-de-vacinacao-atualizada-de-filhos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-30 21:33:00
Título: Bolsonaro nomeia 14 novos vice-líderes do governo na Câmara
Descrição: A partir de agora, cada partido da base de apoio ao governo Bolsonaro
tem um vice-líder
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697059-bolsonaro-nomeia-14-novos-vice-
lideres-do-governo-na-camara/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-30 20:30:00
Título: Fuga de cérebros: pesquisadores lamentam descaso do governo com talentos
da pesquisa no Brasil
Descrição: O Brasil alcançou o melhor resultado na Olimpíada Internacional de 
Matemática (IMO), realizada de 19 a 28 de setembro, desde 2009, ficando entre os
dez países com mais pontuação na competição. No entanto, pesquisadores apontam a
falta de estímulos para estes talentos se desenvolverem no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020093016153593-fuga-de-cerebros-
pesquisadores-lamentam-descaso-do-governo-com-talentos-da-pesquisa-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-30 19:11:33
Título: Bolsonaro volta a fazer acusações sem provas contra ONGs por crimes 
ambientais
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta quarta-feira (30) um 
discurso gravado na cúpula sobre biodiversidade da ONU, no qual voltou a 
acusar \algumas ONGs\ de crimes ambientais no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020093016153537-bolsonaro-volta-a-fazer-
acusacoes-sem-provas-contra-ongs-por-crimes-ambientais/
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