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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 21:17:19
Título: Justiça suspende reintegração de posse do Quilombo dos Machado, em Porto
Alegre
Descrição: Em audiência virtual realizada nesta quarta-feira (30), TRF 4 decidiu
pela suspensão de reintegração de posse
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/justica-suspende-reintegracao-
de-posse-do-quilombo-dos-machado-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 20:51:15
Título: Movimento \Cristãos contra o Fascismo\ reivindica fé popular e de 
esquerda
Descrição: Coletivo começou em Porto Alegre, se espalhou pelo país, e agora 
pretende ocupar a política representativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/movimento-cristaos-contra-o-
fascismo-reivindica-fe-popular-e-de-esquerda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 19:52:27
Título: Bruno Covas é investigado em suposta fraude em contratação de cargos 
comissionados
Descrição: Se as práticas forem constatadas, prefeito de SP pode perder direitos
políticos por até 8 anos, diz Ministério Público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/bruno-covas-e-investigado-em-
suposta-fraude-em-contratacao-de-cargos-comissionados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 19:07:02
Título: Cinco motivos que mostram que a privatização da Cemig prejudica os mais 
pobres
Descrição: Governador Romeu Zema tenta, desde o ano passado, aprovar Regime de 
Recuperação Fiscal que prevê privatizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/cinco-motivos-que-mostram-que-a-
privatizacao-da-cemig-prejudica-os-mais-pobres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 18:17:27
Título: Por maioria, STF libera venda de refinarias da Petrobras sem aval do 
Congresso
Descrição: Maioria dos ministros entendeu que a criação e venda de ativos de 
subsidiárias é legal e segue tendência do mercado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/por-maioria-stf-libera-venda-de-
refinarias-da-petrobras-sem-aval-do-congresso

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-01 16:45:08
Título: Dados preliminares apontam queda de 470 mil matrículas na rede pública 
de ensino
Descrição: Informações do Censo Escolar da Educação Básica de 2020 consideram 
estudantes do ensino fundamental e EJA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/01/dados-preliminares-apontam-
queda-de-470-mil-matriculas-na-rede-publica-de-ensino
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 09:58:57
Título: Donald Trump e a esposa Melania estão com a Covid-19
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Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e a primeira-dama 
Melania Trump anunciaram que estão com a Covid-19 e passam a cumprir isolamento 
na Casa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/donald-trump-e-a-esposa-melania-
estao-com-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 05:20:52
Título: Em São Paulo, ‘guerra de posições’ marcou primeiro debate na Band
Descrição: O primeiro debate promovido pela Band entre os candidatos que 
disputam a prefeitura de São Paulo foi marcado por uma guerra de posições. Não 
houve 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/em-sao-paulo-guerra-de-posicoes-
marcou-primeiro-debate-na-band/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 04:02:31
Título: Veja quem ganhou e quem perdeu o debate na Band em Belo Horizonte
Descrição: Primeiramente, quem “perdeu” o debate na Band foi o eleitor que ficou
acordado até altas horas. A Band manteve sua tradição e realizou o primeiro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/veja-quem-ganhou-e-quem-perdeu-o-
debate-na-band-em-belo-horizonte/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 03:55:55
Título: Veja quem ganhou e perdeu o debate da Band em Porto Alegre
Descrição: Primeiramente, quem “perdeu” o debate na Band foram os eleitores. 
Parte deles não conseguiu ficar acordado até tão tarde. Outros ouviram ataques 
gratuitos contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/veja-quem-ganhou-e-perdeu-o-debate-
da-band-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 03:18:31
Título: Veja quem ganhou e quem perdeu o debate na Band em Curitiba
Descrição: Primeiramente, quem “perdeu” o debate na Band foi o eleitor que ficou
acordado até altas horas. A Band manteve sua tradição e realizou o primeiro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/veja-quem-ganhou-e-quem-perdeu-o-
debate-na-band-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 01:28:52
Título: STF: Sérgio Moro, com dor de cotovelo, reclama da indicação de Bolsonaro
Descrição: O ex-ministro Sérgio Moro não digeriu bem a indicação do presidente 
Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga do decano Celso de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/stf-sergio-moro-com-dor-de-
cotovelo-reclama-da-indicacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 00:53:22
Título: PSOL pede que TCU e MP investiguem uso de doação de R$ 7,5 milhões em 
programa de Michelle Bolsonaro
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou nesta quinta-
feira (1º) dois ofícios que pedem a abertura de investigação, tanto no Tribunal 
de Contas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/psol-pede-que-tcu-e-mp-investiguem-
uso-de-doacao-de-r-75-milhoes-em-programa-de-michelle-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-01 23:50:40
Título: URGENTE: Bolsonaro confirma Kassio Nunes Marques no STF, assista
Descrição: O presidente Bolsonaro acabou de confirmar a indicação do 
desembargador Kassio Nunes Marques para integrar o Supremo Tribunal Federal. 
Amanhã será publicado o nome do 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/urgente-bolsonaro-confirma-kassio-
nunes-marques-no-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 10:52:40
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Coronavirus Donald und Melania Trump positiv auf Corona getestet 
52KDER SPIEGE Covid-19. Do Reino Unido ao Burkina Faso: quem são líderes 
mundiais que a epidemia já infetou Expresso now Vacina anti Covid: o desafio da 
produção em larga escala News | Flux RSS Euronew Covid-19: região de Paris pode 
entrar em alerta máximo na segunda-feira 33A la une [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-130/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 10:52:32
Título: Massa de rendimentos das famílias encolhe R$ 61,4 bilhões desde janeiro,
por Lauro Veiga Filho
Descrição: Perdas de renda no mercado de trabalho têm sido muito mais severas 
agora do que durante a recessão de 2015 e 2016, sugerindo uma propensão ao 
consumo muito mais baixa daqui em diante
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/massa-de-rendimentos-das-familias-
encolhe-r-614-bilhoes-desde-janeiro-por-lauro-veiga-filho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 23:17:45
Título: TV GGN 20h: STF abre a porteira para a privatização selvagem
Descrição: Confira os comentários de Luis Nassif no boletim desta quinta-feira, 
1 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-stf-abre-a-porteira-para-a-
privatizacao-selvagem/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 20:35:56
Título: Sob Bolsonaro, Fundação Palmares se transfere para prédio deteriorado
Descrição: Instituição que deveria preservar a memória e cultura do povo negro 
no Brasil levará seu acervo história para um espaço com infiltrações e avarias
Url :https://jornalggn.com.br/politica/sob-bolsonaro-fundacao-palmares-se-
transfere-para-predio-deteriorado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 19:58:34
Título: PCdoB move ação contra governo Bolsonaro por desvio de R$ 7,5 milhões
Descrição: Deputada Jandira Feghali anunciou representação junto ao MP de Contas
e pedido de informações ao governo. Programa de Michelle Bolsonaro ficou com 
dinheiro de testes da Covid
Url :https://jornalggn.com.br/politica/pcdob-move-acao-contra-governo-bolsonaro-
por-desvio-de-r-75-milhoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-01 18:08:11
Título: Governo tira aportes de outras pastas e Funai deve financiar barreiras 
sanitárias indígenas
Descrição: MP não traz novidade aos indígenas - barreiras sanitárias foram 
instaladas desde julho. Sem mais aportes do governo, responsabiliza 
exclusivamente a Funai
Url :https://jornalggn.com.br/questao-indigena/governo-tira-recursos-de-outras-
pastas-e-funai-deve-financiar-barreiras-sanitarias-indigenas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 10:26:19
Título: Candidata negra foi rejeitada em cotas de concurso do MP por ser 
“bonita” e não ter “cabelo crespo”
Descrição: Economista foi à Justiça e ganhou a ação. Em outro concurso do 
Itamaraty, ela foi considerada negra e, depois, branca
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/candidata-negra-foi-rejeitada-em-cotas-
de-concurso-do-mp-por-ser-bonita-e-nao-ter-cabelo-crespo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 09:58:53
Título: Michelle Bolsonaro repassou dinheiro a ONG enviada em missão 
“institucional” para tentar impedir aborto de menina no ES
Descrição: Presidente da organização católica, Mariângela Consoli fez parte da 
comitiva enviada ao Espírito Santo para tentar reverter a decisão que autorizou 
o aborto da menina de 10 anos estuprada pelo tio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/michelle-bolsonaro-repassou-
dinheiro-a-ong-enviada-em-missao-institucional-para-tentar-impedir-aborto-de-
menina-no-es/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 03:49:50
Título: Candidato do Novo pergunta o que Boulos fez ‘de prático’ e psolista 
responde: “Moradia popular pra mais de 23 mil pessoas
Descrição: Em outro momento do debate da Band entre candidatos à prefeitura de 
São Paulo, Boulos investiu contra Russomanno: \Vai à periferia a cada 4 anos em 
época de eleição\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-novo-pergunta-o-que-
boulos-fez-de-pratico-e-psolista-responde-moradia-popular-pra-mais-de-23-mil-
pessoas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 03:10:53
Título: MamãeFalei diz que é trabalhador e leva invertida de Orlando Silva: 
“Nunca bateu um prego em uma barra de sabão”
Descrição: Ex-youtuber, Arthur do Val (Patriotas) disse no debate da Band entre 
os candidatos à prefeitura de São Paulo que veio da iniciativa privada e \acorda
cedo\, \Você que assistiu percebe como ele tem cara de trabalhador\, ironizou 
Orlando Silva (PCdoB)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mamaefalei-diz-que-e-trabalhador-e-
leva-invertida-de-orlando-silva-nunca-bateu-um-prego-em-uma-barra-de-sabao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 02:49:17
Título: Debate na Band: Tatto promete passe livre para estudantes e 
desempregados
Descrição: Candidato do PT disse ainda que vai criar um aplicativo da prefeitura
de São Paulo voltado aos entregadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/debate-na-band-tatto-promete-passe-
livre-para-estudantes-e-desempregados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 00:37:47
Título: Presidente da OAB elogia indicação de Kassio Nunes para o STF
Descrição: Nunes já foi suplente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil e chegou ao TR1 por indicação da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-oab-elogia-indicacao-de-
kassio-nunes-para-o-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 19:52:52
Título: Crivella copia música de Marília Mendonça como jingle e YouTube tira do 
ar
Descrição: O compositor da canção avisou que não deu permissão para o uso 
político da música
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crivella-copia-musica-de-marilia-
mendonca-como-jingle-e-youtube-tira-do-ar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 19:41:11
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Título: STF acata ação do PT e Salles tem 48h para explicar ‘revogaço’ no Conama
Descrição: Conselho Nacional de Meio Ambiente, vinculado a Salles, revogou uma 
série de regras para proteção de de restingas e manguezais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/stf-acata-acao-do-pt-e-
salles-tem-48h-para-explicar-revogaco-no-conama/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-01 14:16:51
Título: Paulo Betti sobre facada em Bolsonaro: “foi cravada de maneira mais ou 
menos correta, mas não total”
Descrição: O ator passou a sofrer linchamento virtual com frase tirada do 
contexto. Assim como o próprio Bolsonaro, ele apenas atribuiu a vitória 
eleitoral à facada
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/paulo-betti-sobre-facada-em-
bolsonaro-foi-cravada-de-maneira-mais-ou-menos-correta-mas-nao-total/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-01 21:25:36
Título: EUA são suspeitos de esterilizar imigrantes latinas à força
Descrição: Mulheres imigrantes detidas em um centro no estado da Georgia, nos 
EUA, teriam sido submetidas a esterilizações forçadas.The post EUA são suspeitos
de esterilizar imigrantes latinas à força appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/01/imigrantes-latinas-esterilizacoes-
forcadas-eua/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-01 20:24:49
Título: Uma mensagem do futuro II: os anos de reparação
Descrição: Dá para imaginarmos um futuro melhor? Parar de falarmos sobre o que 
significa vencer na pandemia não é o mesmo que desistir?The post Uma mensagem do
futuro II: os anos de reparação appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/01/uma-mensagem-do-futuro-2/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-01 19:42:51
Título: Democratas precisam acordar: movimento pró-Trump está repleto de 
fascismo
Descrição: Quanto mais cedo entenderem que os partidários de Trump não se 
importam com a tirania, maiores as chances de ganhar esta eleição.The post 
Democratas precisam acordar: movimento pró-Trump está repleto de fascismo 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/01/trump-democratas-fascismo/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-02 03:00:00
Título: Pandemia, transformações nas cidades e no trabalho: o mundo em movimento
e o impacto nas juventudes. Entrevista especial com Guilhermo Aderaldo
Descrição: O conceito de juventude é sempre muito diverso e também impreciso. 
Mas o certo é que olhar para os movimentos das gerações mais novas é 
interessante para minimamente apreendermos como se relacionar com as 
transformações do mundo. No entanto, nos ú [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603378-pandemia-transformacoes-nas-cidades-e-no-
trabalho-o-mundo-em-movimento-e-o-impacto-nas-juventudes-entrevista-especial-
com-guilhermo-aderaldo
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 07:42:33
Título: Governo só deve bater martelo sobre Renda Cidadã após eleições de 
novembro
Descrição: BRASÍLIA - A dificuldade para encontrar uma fonte de recursos para 
tirar do papel o Renda Cidadã, que vai substituir o Bolsa Família, deve fazer 
com que o martelo sobre o novo programa só seja batido efetivamente após as 
eleições municipais de novembro.O impasse em torno do lançamento do programa fez
até com que o vice-presidente Hamilton Mourão defendesse a criação de um imposto
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para bancar os custos e deixar essa despesa de fora da regra que limita o avanço
dos gastos públicos, o chamado teto de gastos.Leia:Sem fonte de recurso, decisão
sobre Renda Cidadã deve ficar para depois da eleição
Url :https://oglobo.globo.com/economia/governo-so-deve-bater-martelo-sobre-
renda-cidada-apos-eleicoes-de-novembro-1-24672697
 

Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 07:00:00
Título: O homem por trás dos médicos 'cloroquinions'
Descrição: Na visão do homem de negócios com ligações com o governo Bolsonaro, 
esse grupo médico seria “um movimento nacional, para trabalhar de forma 
voluntária, porém alinhada às políticas do Ministério da Saúde, defendendo 
sempre o tratamento precoce. Na narrativa apresentada pelo empresário, uma das 
motivações para a criação do grupo era de fundo emocional. Ele perdeu um 
sobrinho morto por Covid-19 em junho e acredita que ele poderia ter sido salvo 
caso tivesse recebido o tratamento precoce com hidroxicloroquina e azitromicina.
Sem possuir formação médica e vendo que esse protocolo de tratamento não tinha 
endosso de instituições acadêmicas nem associações médicas brasileiras, o 
bilionário partiu para montar a lista de médicos por conta própria.O uso precoce
de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina contra a Covid-19 foi amplamente
aceito em caráter experimental em março. Por representar uma possível saída, foi
prontamente incorporado ao discurso de chefes de Estado, dentre os quais o 
presidente Jair Bolsonaro e o americano Donald Trump. Posteriormente, muitos 
estudos clínicos controlados das drogas falharam em validar a terapia.Leia a 
reportagem completa, exclusiva para assinantes:Carlos Wizard, o mago da 
cloroquina
Url :https://epoca.globo.com/brasil/o-homem-por-tras-dos-medicos-cloroquinions-
24672512
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 06:00:01
Título: Os Estados Unidos vão virar uma república de bananas?
Descrição: Mesmo no melhor dos tempos, organizar eleições num país de dimensões 
continentais com 330 milhões de habitantes seria uma tarefa difícil. 
Url :https://epoca.globo.com/mundo/os-estados-unidos-vao-virar-uma-republica-de-
bananas-24672351
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 06:30:35
Título: Salles se apropria de programa feito no governo Temer com indicadores 
positivos de Dilma
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/salles-se-apropria-de-programa-
feito-no-governo-temer-com-indicadores-positivos-de-dilma-24671698
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 06:00:31
Título: Diplomatas veem moderação de Ernesto Araújo diante de possível vitória 
de Biden
Descrição: Que São Paulo ou Rio que nada. A eleição mais importante para o 
futuro do Brasil neste ano será a dos Estados Unidos. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/diplomatas-veem-moderacao-de-
ernesto-araujo-diante-de-possivel-vitoria-de-biden-24671555
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 06:00:24
Título: Comissão de parlamentares aponta 'risco alto' de irregularidades em 
contratos do MEC que somam R$ 7,5 milhões
Descrição: BRASÍLIA— Uma apuração feita pela Comissão Externa de Acompanhamento 
do Ministério da Educação (MEC) da Câmara em contratos celebrados por 
instituições ligadas ao MEC revelou a existência de risco alto de fraude em pelo
menos cinco contratos de compras para a pandemia de Covid-19. 

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/diplomatas-veem-moderacao-de-ernesto-araujo-diante-de-possivel-vitoria-de-biden-24671555
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/diplomatas-veem-moderacao-de-ernesto-araujo-diante-de-possivel-vitoria-de-biden-24671555
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/salles-se-apropria-de-programa-feito-no-governo-temer-com-indicadores-positivos-de-dilma-24671698
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/salles-se-apropria-de-programa-feito-no-governo-temer-com-indicadores-positivos-de-dilma-24671698
https://epoca.globo.com/mundo/os-estados-unidos-vao-virar-uma-republica-de-bananas-24672351
https://epoca.globo.com/mundo/os-estados-unidos-vao-virar-uma-republica-de-bananas-24672351
https://epoca.globo.com/brasil/o-homem-por-tras-dos-medicos-cloroquinions-24672512
https://epoca.globo.com/brasil/o-homem-por-tras-dos-medicos-cloroquinions-24672512
https://oglobo.globo.com/economia/governo-so-deve-bater-martelo-sobre-renda-cidada-apos-eleicoes-de-novembro-1-24672697
https://oglobo.globo.com/economia/governo-so-deve-bater-martelo-sobre-renda-cidada-apos-eleicoes-de-novembro-1-24672697


Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/comissao-de-parlamentares-
aponta-risco-alto-de-irregularidades-em-contratos-do-mec-que-somam-75-milhoes-
24672448
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-02 06:45:05
Título: Senado já rejeitou cinco indicados para o STF
Descrição: Kassio Marques tem motivos para sorrir, a depender do histórico de 
aprovação do Senado.Desde a proclamação da República, apenas cinco nomes 
nomeados para o STF pelo presidente da República foram rejeitados pelo Senado.E 
faz tempo.Todos os cinco — Barata Ribeiro, Inocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton 
Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo — foram rejeitados 
durante o governo de Floriano Peixoto, entre 1891 a 1894.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/senado-ja-rejeitou-cinco-indicados-
para-stf-1-24672029
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-02 08:55:17
Título: Quem é o candidato do PSOL ameaçado de punição por receber doação de 
Arminio Fraga
Descrição: Wesley Teixeira, que tenta se eleger vereador em Duque de Caxias, 
atraiu o apoio do ex-presidente do BC apesar de se declarar anticapitalista.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54381067
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-02 08:17:57
Título: Proud Boys: extremistas apoiadores de Trump adotam camisa como uniforme 
e levam marca a retirá-la do mercado
Descrição: Classificados pelo FBI em 2018 como \grupo extremista\, Proud Boys 
foram pivôs da principal controvérsia do primeiro debate entre Donald Trump e 
Mike Pence, nos EUA
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54371112
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Em áudio vazado, Melania reclama de críticas à política migratória de 
Trump
Descrição: Áudios gravados em 2018 e divulgados nesta quinta-feira (2) mostram a
primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, expressa sua frustração com as 
críticas à política de separação de famílias de imigrantes promovida pelo 
governo Trump.Leia mais (10/02/2020 - 02h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/10/em-audio-vazado-melania-reclama-de-criticas-a-politica-
migratoria-de-trump.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Bolsonaro afirma que Brasil precisa de Forças Armadas preparadas para 
proteger Amazônia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira 
(1º) que o Brasil precisa ter as Forças Armadas preparadas para proteger a 
Amazônia.Leia mais (10/01/2020 - 23h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/10/bolsonaro-afirma-que-brasil-precisa-de-forcas-armadas-
preparadas-para-proteger-a-amazonia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Debate mostra 'marca dos EUA em queda livre'
Descrição: O debate entre Donald Trump e Joe Biden foi \Um momento épico de 
vergonha nacional\, na manchete do site Politico. Ato contínuo, a cobertura 
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americana foi levantar como o resto do mundo retratou a vergonha.Leia mais 
(10/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2020/10/debate-mostra-marca-dos-eua-em-queda-livre.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Repórter percorreu a Colômbia para entender racha em torno do acordo de 
paz
Descrição: Como compreender a dimensão de um evento histórico como o fim de uma 
guerra de meio século e que tinha matado mais de 220 mil pessoas?Leia mais 
(10/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/10/reporter-percorreu-a-colombia-para-entender-racha-em-torno-
do-acordo-de-paz.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Quatro anos após acordo de paz, Colômbia vê reorganização do crime 
organizado
Descrição: As fortes chuvas que caíram em quase toda a Colômbia no dia 2 de 
outubro de 2016 pareciam um mau agouro. Naquele dia, a população decidiria, por 
meio de um plebiscito, se o acordo que havia sido elaborado pelo Estado e a 
então guerrilha das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) seria 
colocado em prática.Leia mais (10/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/10/quatro-anos-apos-acordo-de-paz-colombia-ve-reorganizacao-do-
crime-organizado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Boulos lidera preferência de alunos do Colégio Santa Cruz
Descrição: Consulta eleitoral feita pelo grêmio estudantil do Colégio Santa 
Cruz, um dos principais da elite de São Paulo, aos alunos resultou em vitória 
folgada de Guilherme Boulos (PSOL). Ele obteve 36,1%, comprovando sua força 
entre os segmentos mais ricos, já apontada pelo Datafolha. Participaram cerca de
230 estudantes do ensino médio.Leia mais (10/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/boulos-lidera-preferencia-de-alunos-do-colegio-
santa-cruz.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Mourão assume tarefa de lidar com a África
Descrição: Depois de receber a tarefa de coordenar a&ccedil,&otilde,es na 
Amaz&ocirc,nia, Hamilton Mour&atilde,o vem sendo chamado a cuidar de outro tema 
que n&atilde,o desperta muito interesse em Jair Bolsonaro: a &Aacute,frica. O 
vice-presidente participará de fórum do Standard Bank para relan&ccedil,ar a 
política externa para o continente, em 26 de outubro.Leia mais (10/01/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/mourao-assume-tarefa-de-lidar-com-a-africa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Justiça eleitoral pode usar lei antiga por violação à nova norma de 
proteção de dados
Descrição: Aprovada pelo Congresso em 2018 para entrar em vigor neste ano, a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) estará valendo neste processo eleitoral. Mas o
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texto aprovado pelos parlamentares prevê que sanções aos infratores, como multas
que podem chegar a R$ 50 milhões, só serão aplicadas em 2021, respeitando o 
prazo de um ano para adaptação ao novo regramento.Leia mais (10/01/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/justica-eleitoral-pode-usar-lei-antiga-por-violacao-a-nova-
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-01 00:00:00
Título: Deputada irmã de Edir Macedo foi a única do Republicanos a votar contra 
projeto de Doria
Descrição: A deputada Edna Macedo, irmã do bispo Edir Macedo, foi a única do 
Republicanos na Assembleia de São Paulo a votar contra o projeto 529/2020 da 
gestão João Doria (PSDB-SP), que tira recurso de universidades e extingue 
autarquias.Leia mais (10/01/2020 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/deputada-irma-de-edir-macedo-foi-a-unica-do-
republicanos-a-votar-contra-projeto-de-doria.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 01:37:00
Título: Relatora da CPMI das Fake News elogia ações do TSE de combate à 
desinformação
Descrição: Já foram anunciados convênios para checagem de notícias e para evitar
a distribuição de informações falsas em redes socais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697452-relatora-da-cpmi-das-fake-news-
elogia-acoes-do-tse-de-combate-a-desinformacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 23:48:00
Título: Deputadas alertam para queda na prevenção ao câncer de mama durante 
pandemia de Covid-19
Descrição: A Secretaria da Mulher da Câmara lançou a campanha de prevenção ao 
câncer de mama, prédio do Congresso é iluminado de rosa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697438-deputadas-alertam-para-queda-na-
prevencao-ao-cancer-de-mama-durante-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 23:06:00
Título: Comissão ouvirá na segunda-feira formuladores técnicos de propostas da 
reforma tributária
Descrição: Deputados e senadores que integram o colegiado vão ouvir convidados 
em reunião virtual
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697408-comissao-ouvira-na-segunda-feira-
formuladores-tecnicos-de-propostas-da-reforma-tributaria/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 22:54:00
Título: Proposta estende, em razão da pandemia, o prazo para utilização de 
milhas aéreas
Descrição: Pelo texto, consumidor poderá usar as milhas por até um ano após o 
fim da pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697249-proposta-estende-em-razao-da-
pandemia-o-prazo-para-utilizacao-de-milhas-aereas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 22:15:00
Título: Proposta exige apoio ao desenvolvimento sustentável de quem pedir verba 
pública
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697247-proposta-exige-apoio-ao-
desenvolvimento-sustentavel-de-quem-pedir-verba-publica/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-01 21:45:00
Título: Deputado defende criação do \selo agro verde\ em debate com integrantes 
do Parlamento Europeu
Descrição: Proposta prevê certificação dos produtos agropecuários a partir do 
controle de sua origem e regularidade ambiental
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697361-deputado-defende-criacao-do-selo-
agro-verde-em-debate-com-integrantes-do-parlamento-europeu/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-01 19:52:51
Título: Apoio do Brasil ao novo presidente do BID não é garantia de recursos ao 
país, aponta economista
Descrição: O cidadão estadunidense Mauricio Claver-Carone começou seu mandato à 
frente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) nesta quinta-feira (1º).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020100116159366-apoio-do-brasil-ao-
novo-presidente-do-bid-nao-e-garantia-de-recursos-ao-pais-aponta-economista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-01 19:07:35
Título: Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 6,16 bilhões
Descrição: A a balança comercial registrou superávit recorde em setembro. O país
exportou US$ 6,164 bilhões a mais do que importou, o melhor resultado para o mês
desde o início da série histórica, em 1989.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100116159290-balanca-comercial-
brasileira-registra-superavit-de-us-616-bi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-01 18:18:07
Título: Jazida no Ceará consolida posição do Brasil como 7ª maior reserva de 
urânio do mundo, diz engenheiro
Descrição: O governador do Ceará Camilo Santana (PT) assinou nesta segunda-feira
(28) um memorando de entendimento para construção de uma usina para exploração 
de urânio no município de Santa Quitéria, interior do estado.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100116159265-jazida-no-ceara-
consolida-posicao-do-brasil-como-7-maior-reserva-de-uranio-do-mundo-diz-
engenheiro/
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