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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-03 10:00:28
Título: A recuperação medíocre da indústria e a sobrevivência de Bolsonaro, por 
Luis Nassif
Descrição: Nos próximos dias se saberá melhor como Bolsonaro escapará da 
armadilha entre conseguir recursos para a renda básica e não superar o teto.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-recuperacao-mediocre-da-industria-e-a-
sobrevivencia-de-bolsonaro-por-luis-nassif/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-02 21:15:23
Título: Justiça manda EBC devolver valor descontado dos trabalhadores por dia de
paralisação 
Descrição: Apesar de provisória, decisão judicial \dá forças para continuar 
lutando\, afirma sindicato, mobilização durou 24h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/justica-manda-ebc-devolver-
valor-descontado-dos-trabalhadores-por-dia-de-paralisacao

Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-03
Título: China e CELAC promoverão cooperação em inovação científica e tecnológica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/03/c_139416517.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-02 20:28:41
Título: Indígenas se arriscam no combate a incêndios criminosos na Amazônia e 
Pantanal
Descrição: Etnias criticam política anti-indígena do governo Bolsonaro e 
devastação dos principais biomas brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/indigenas-se-arriscam-no-
combate-a-incendios-criminosos-na-amazonia-e-pantanal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-02 17:53:06
Título: ¿Qué está detrás de la violencia policial en Brasil?
Descrição: BdF escuchó a los expertos en el tema para buscar respuestas y 
soluciones a la creciente letalidad policial en Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/que-esta-detras-de-la-violencia-
policial-en-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-02 16:52:10
Título: Waters, Lula e outras personalidades participam de evento pela liberdade
de Assange
Descrição: Atividade online aconteceu na manhã desta sexta (2) e denunciou 
crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/waters-lula-e-outras-
personalidades-participam-de-evento-pela-liberdade-de-assange
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-02 15:20:13
Título: Perseguição a partido de Evo Morales marca últimos dias antes das 
eleições na Bolívia
Descrição: Candidaturas favoritas do Movimento ao Socialismo (MAS-IPSP) foram 
impugnadas e sedes de campanha atacadas
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/perseguicao-a-partido-de-evo-
morales-marca-ultimos-dias-antes-das-eleicoes-na-bolivia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-02 10:41:50
Título: Lula participa de ato em defesa da Petrobras após STF liberar venda de 
ativos
Descrição: Objetivo da manifestação é apresentar um contraponto à agenda de 
privatizações do ministro Paulo Guedes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/lula-participa-de-ato-em-defesa-
da-petrobras-apos-stf-liberar-venda-de-ativos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-03 00:46:54
Título: Jornal Nacional informa: Lava Jato reconhece legalidade de palestras de 
Lula
Descrição: O Jornal Nacional, da TV Globo, teve de mostrar na noite desta sexta-
feira (2) que a Lula é inocente em mais uma das acusações sem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/jornal-nacional-informa-lava-jato-
reconhece-legalidade-de-palestras-de-lula/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 22:37:26
Título: Moro apagou post contra desembargador no STF, mas nós copiamos para 
você!
Descrição: O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro deletou o post que publicara 
ontem (2) contra a indicação do desembargador Kassio Marques para a vaga no STF.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-apagou-post-contra-
desembargador-no-stf-mas-nos-copiamos-para-voce/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 21:53:45
Título: Globo estuda “fim” da censura a Lula no Jornal Nacional
Descrição: A TV Globo estuda o melhor momento para inserir novamente o ex-
presidente Lula no rol de entrevistados do Jornal Nacional. A emissora dos 
Marinho manteve 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/globo-estuda-fim-da-censura-a-lula-
no-jornal-nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 15:02:03
Título: Caixa abre 770 agências neste sábado para pagar auxílio emergencial e 
FGTS
Descrição: A Caixa Econômica Federal abrirá 770 agências neste sábado (3) para o
pagamento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque 
emergencial 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/caixa-abre-770-agencias-neste-
sabado-para-pagar-auxilio-emergencial-e-fgts/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 14:08:00
Título: Ministro do Meio Ambiente cria grupo de trabalho para analisar fusão do 
Ibama com o ICMBio
Descrição: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criou um grupo de 
trabalho para analisar a fusão entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ministro-do-meio-ambiente-cria-
grupo-de-trabalho-para-analisar-fusao-do-ibama-com-o-icmbio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 13:49:36
Título: ‘Vem Pra Rua’ chuta o balde e pede “Fora Bolsonaro”, [assista ao vídeo, 
mas não ria se for capaz]

https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ministro-do-meio-ambiente-cria-grupo-de-trabalho-para-analisar-fusao-do-ibama-com-o-icmbio/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ministro-do-meio-ambiente-cria-grupo-de-trabalho-para-analisar-fusao-do-ibama-com-o-icmbio/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/caixa-abre-770-agencias-neste-sabado-para-pagar-auxilio-emergencial-e-fgts/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/caixa-abre-770-agencias-neste-sabado-para-pagar-auxilio-emergencial-e-fgts/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/globo-estuda-fim-da-censura-a-lula-no-jornal-nacional/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/globo-estuda-fim-da-censura-a-lula-no-jornal-nacional/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-apagou-post-contra-desembargador-no-stf-mas-nos-copiamos-para-voce/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-apagou-post-contra-desembargador-no-stf-mas-nos-copiamos-para-voce/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/jornal-nacional-informa-lava-jato-reconhece-legalidade-de-palestras-de-lula/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/jornal-nacional-informa-lava-jato-reconhece-legalidade-de-palestras-de-lula/
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/lula-participa-de-ato-em-defesa-da-petrobras-apos-stf-liberar-venda-de-ativos
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/lula-participa-de-ato-em-defesa-da-petrobras-apos-stf-liberar-venda-de-ativos
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/perseguicao-a-partido-de-evo-morales-marca-ultimos-dias-antes-das-eleicoes-na-bolivia
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/02/perseguicao-a-partido-de-evo-morales-marca-ultimos-dias-antes-das-eleicoes-na-bolivia


Descrição: O movimento de extrema direita &#8216,Vem Pra Rua&#8217, chutou o 
balde nesta sexta-feira, dia de 2 outubro, pedindo Fora Bolsonaro. O grupo 
fundamentalista delirou logo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/vem-pra-rua-chuta-o-balde-e-pede-
fora-bolsonaro-assista-ao-video-mas-nao-ria-se-for-capaz/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 13:07:05
Título: Lula “sextou” numa entrevista na Bahia, confira o vídeo
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, sextou em uma 
entrevista hoje (2/10) pela manhã à Rádio Ponte FM de Petrolina e Juazeiro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-sextou-numa-entrevista-na-
bahia-confira-o-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-02 12:18:14
Título: Clezio Marcos De Nardin é nomeado como novo diretor do Inpe
Descrição: O engenheiro eletricista Clezio Marcos De Nardin é o novo diretor do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A nomeação foi publicada na 
edição desta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/clezio-marcos-de-nardin-e-nomeado-
como-novo-diretor-do-inpe/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-03 10:00:28
Título: A recuperação medíocre da indústria e a sobrevivência de Bolsonaro, por 
Luis Nassif
Descrição: Nos próximos dias se saberá melhor como Bolsonaro escapará da 
armadilha entre conseguir recursos para a renda básica e não superar o teto.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-recuperacao-mediocre-da-industria-e-a-
sobrevivencia-de-bolsonaro-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-03 00:50:12
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama da economia global
Descrição: Indústria brasileira avança, mas ainda não recuperou perdas, 
desemprego nos Estados Unidos chega a 7,9% e, na Europa, bolsas fecham semana em
leve alta
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-da-
economia-global-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 23:51:00
Título: A ameaça de morte sofrida pelo repórter do Diário do Centro do Mundo
Descrição: Pedro Zambarda investigou gabinetes do ódio, suspeito é ex-assessor 
do deputado estadual Conte Lopes (PP), Leonardo Antonio Corona Ramos
Url :https://jornalggn.com.br/justica/a-ameaca-de-morte-sofrida-pelo-reporter-
do-diario-do-centro-do-mundo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 23:00:40
Título: TV GGN 20h: Na estratégia de sobrevivência de Bolsonaro, não cabe Guedes
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos na política e na economia do Brasil nesta sexta-feira, 02 de 
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-na-estrategia-de-sobrevivencia-
de-bolsonaro-nao-cabe-guedes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 22:17:25
Título: Sapatilhas de bailarina brasileira vão para o Museu Nacional de Arte 
Africana nos EUA
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Descrição: Por anos, Ingrid Silva precisou pintar sapatilhas com base para que 
pudessem ficar no mesmo tom de sua pele, hoje ela é o principal nome do Dance 
Theater of Harlem
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sapatilhas-de-bailarina-brasileira-vao-
para-o-museu-nacional-de-arte-africana-nos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 22:06:07
Título: O futuro da atenção ao câncer pelo olhar dos médicos: novas tecnologias,
acesso e barreiras, na pesquisa do CEE-Fiocruz
Descrição: Em relação ao acesso a diagnóstico e tratamento, as avaliações mais 
otimistas quanto às possibilidades da incorporação das novas tecnologias apontam
para o setor de Saúde Suplementar.
Url :https://jornalggn.com.br/ciencia/o-futuro-da-atencao-ao-cancer-pelo-olhar-
dos-medicos-novas-tecnologias-acesso-e-barreiras-na-pesquisa-do-cee-fiocruz/
 

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 21:14:26
Título: Arroz e feijão no prato dos brasileiros durante a pandemia
Descrição: Atualmente, diante do cenário atual de pandemia da covid-19 e do 
distanciamento social de grande parte dos brasileiros, houve mudanças nos 
hábitos
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/arroz-e-feijao-no-prato-dos-brasileiros-
durante-a-pandemia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 20:32:27
Título: Governo investe contra área da educação infantil, leia o manifesto
Descrição: O programa do atual governo decide privilegiar narrativas que 
estabelecem verdades prontas e fechadas ao invés de proporcionar um repertório 
que contemple os conflitos, os desejos, os medos, as alegrias e os sonhos 
humanos, com convites para caminhos plurais.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/governo-investe-contra-area-da-
educacao-infantil-leia-o-manifesto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 20:25:57
Título: Decreto que separa alunos com deficiência enfrenta resistência
Descrição: \A nova política traz a ideia de especialização e exclusividade, algo
abandonado há quase 20 anos\, traz proposta na Câmara para derrubar a medida
Url :https://jornalggn.com.br/inclusao/decreto-que-separa-alunos-com-
deficiencia-enfrenta-resistencia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 19:59:32
Título: Trabalhador com salário reduzido na crise deve receber 13º integral
Descrição: Ministério da Economia consulta Procuradoria-Geral da Fazenda sobre 
como o pagamento deve ser feito para evitar interpretação “alternativa”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/trabalhador-com-salario-reduzido-na-crise-
deve-receber-13o-integral/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 19:25:22
Título: Senado cobra Salles por multas aplicadas pelo Ibama
Descrição: Comissão pede levantamento das multas pagas e judicializadas entre 
2015 e 2020 contra queimadas e desmatamento ilegal no Pantanal e na Amazônia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/senado-cobra-salles-por-multas-aplicadas-
pelo-ibama/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-02 18:56:48
Título: Sobre a Petrobras e a lógica do comentarista econômico, por Luis Nassif
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Descrição: Aí, quando cai o preço do petróleo, expõe-se a fragilidade da empresa
e @ comentarista justifica sob a alegação de que a Petrobras tem que vender suas
subsidiárias para ficar apenas com a parte em que há maior risco.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sobre-a-petrobras-e-a-logica-do-
comentarista-economico-por-luis-nassif/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-03 10:34:24
Título: Zanin: se a Lava Jato fez contra um ex-presidente, imagina o que não 
podem contra você
Descrição: O advogado de Lula comentou o reconhecimento por parte da Justiça da 
legalidade de 23 palestras do ex-presidente a empreiteiras investigadas na Lava 
Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zanin-se-a-lava-jato-fez-contra-um-ex-
presidente-imagina-o-que-nao-podem-contra-voce/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-03 10:19:11
Título: Empresa brasileira de cosméticos deixa de usar termo Black Friday por 
conotação racista
Descrição: Há controvérsias sobre a origem do termo, mas na dúvida o melhor é 
não usar mesmo
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/empresa-brasileira-de-cosmeticos-
deixa-de-usar-termo-black-friday-por-conotacao-racista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-03 09:34:56
Título: Haddad: Bolsonaro cede a caprichos dos EUA para favorecer reeleição de 
Trump
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo lembra que “pela primeira vez, um 
presidente brasileiro subordina os interesses nacionais não exatamente aos 
interesses de outro país, mas aos interesses de um governante de outro país”
Url :https://revistaforum.com.br/global/haddad-bolsonaro-cede-a-caprichos-dos-
eua-para-favorecer-reeleicao-de-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-03 00:45:39
Título: Jornal Nacional destaca legalidade de palestras de Lula
Descrição: O telejornal, no entanto, abdicou de fazer uma reportagem sobre o 
tema
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-legalidade-de-
palestras-de-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 22:15:20
Título: Trump deve ficar “alguns dias” no hospital, diz Casa Branca
Descrição: O presidente dos EUA será transferido de helicóptero para hospital 
militar
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-deve-ficar-alguns-dias-no-
hospital-diz-casa-branca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 20:01:40
Título: Petroleiros entram com ação contra venda de campos de petróleo no RJ
Descrição: O Sindipetro-NF acusa a direção da Petrobras de colocar em risco o 
patrimônio público com a venda de dois grandes campos \altamente lucrativos\
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-entram-com-acao-contra-
venda-de-campos-de-petroleo-no-rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 19:24:21
Título: Privatizações: decisão do STF e manobras do governo podem levar Caixa 
para mesmo caminho da Petrobras
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Descrição: Empregados do banco alertam que, com decisão do Supremo de autorizar 
venda de refinarias sem autorização do Congresso, Caixa Econômica corre risco de
ser privatizada da mesma forma. MP 995, que abre caminho para venda da 
instituição, foi prorrogada nesta sexta-feira (2)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/privatizacoes-decisao-do-stf-e-
manobras-do-governo-podem-levar-caixa-para-mesmo-caminho-da-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 18:13:02
Título: Exclusivo: Governo Witzel distribui apostila que debocha de encontro de 
Dilma com Papa Francisco
Descrição: Caderno de atividades traz charge que ridiculariza encontro e força 
entendimento de que a ex-presidenta fazia uso político do Bolsa Família
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-governo-witzel-distribui-
apostila-que-ironiza-encontro-de-dilma-com-papa-francisco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 15:57:29
Título: Bolsonaro fica magoado com Malafaia por críticas à escolha de ministro 
do STF: “Ainda diz que tem Deus no coração”
Descrição: Malafaia se revoltou com a escolha do presidente e amaldiçoou 
Bolsonaro. \Deus honra a quem honra a Deus, mas quem despreza a Deus, Deus 
também o despreza\, atacou o pastor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-fica-magoado-com-
malafaia-por-criticas-a-escolha-de-ministro-do-stf-ainda-diz-que-tem-deus-no-
coracao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 15:31:08
Título: IBGE: Em uma semana, Brasil somou 500 mil novos desempregados
Descrição: O índice de desemprego voltou a superar os 14% - 14,1% - com 13,5 
milhões de pessoas desocupadas na semana de 6 a 12 de setembro, segundo pesquisa
PNAD Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ibge-em-uma-semana-brasil-somou-500-mil-
novos-desempregados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 15:01:44
Título: Damares ataca imprensa e defende Michelle sobre repasse a ONG que agiu 
contra aborto de menina no ES
Descrição: Programa comandado pela primeira-dama teria repassado R$ 14,7 mil 
para entidade enviada em missão “institucional” ao ES como forma de tentar 
manter a gravidez de menina vítima de estupro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/damares-ataca-imprensa-e-defende-
michelle-sobre-repasse-a-ong-que-agiu-contra-aborto-de-menina-no-es/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 14:59:25
Título: Itaú descumpre acordo com sindicatos e demite funcionários em plena 
pandemia
Descrição: Sindicato dos bancários promove tuitaço #ItauNaoDemitaMeusPais para 
denunciar demissões do banco que lucrou R$ 8 bilhões somente no primeiro 
semestre de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/itau-descumpre-acordo-com-
sindicatos-e-demite-funcionarios-em-plena-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 14:31:07
Título: Em meio à eleição, Aras investiga Joice Hasselmann por contra-ataque ao 
gabinete do ódio
Descrição: Em meio à campanha eleitoral, o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, pediu abertura de inquérito contra a deputada federal Joice 
Hasselmann (PSL-SP), atual desafeto de Jair Bolsonaro que disputa a prefeitura 
de São Paulo contra Celso Russomanno, candidato do presidente na capital 
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paulista. Na investigação, aberta nesta quinta-feira (1º) com prazo inicial de 
60 dias [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-meio-a-eleicao-aras-investiga-
joice-hasselmann-por-contra-ataque-ao-gabinete-do-odio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 14:04:29
Título: Exército abre processo contra vice de Crivella que vestiu farda em 
“santinho”
Descrição: Estatuto dos militares proíbe uso de “uniformes em manifestação de 
caráter político-partidária”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exercito-abre-processo-contra-vice-de-
crivella-que-vestiu-farda-em-santinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 13:22:35
Título: 200 Lulas e 91 Bolsonaros disputam as eleições pelo Brasil
Descrição: A maior parte dos \Lulas\ está no Nordeste enquanto os \Bolsonaros\ 
se concentram no Sudeste
Url :https://revistaforum.com.br/politica/200-lulas-e-91-bolsonaros-disputam-as-
eleicoes-pelo-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 12:12:44
Título: Conselho abre sindicância contra médico que fez aborto legal em criança 
vítima de estupro
Descrição: Investigação foi aberta após queixa de movimento antiaborto. Justiça 
do ES havia autorizado o procedimento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/conselho-abre-sindicancia-contra-medico-
que-fez-aborto-legal-em-crianca-vitima-de-estupro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 12:00:33
Título: Vaza áudio onde Melania Trump critica separação de crianças dos pais em 
centros para imigrantes
Descrição: Stephanie Winston Wolkoff, ex-assessora e hoje desafeto de Melania 
foi quem gravou os vídeos, que foram divulgados pelo jornalista Anderson Cooper,
da CNN
Url :https://revistaforum.com.br/global/vaza-audio-onde-melania-trump-critica-
separacao-de-criancas-dos-pais-em-centros-para-imigrantes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-02 10:28:29
Título: Planalto: repasse de R$ 7,5 milhões a programa de Michelle Bolsonaro foi
feito porque Saúde não precisava mais de testes para Covid
Descrição: Nota da Secom, que diz que partiu da própria Marfrig procurar o 
Pátria Voluntária, contraria informações da empresa, que diz ter sido orientada 
pela Casa Civil a destinar o dinheiro para programa de Michelle Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/planalto-diz-repasse-de-r-
75-milhoes-a-programa-de-michelle-bolsonaro-foi-feito-porque-saude-nao-
precisava-mais-de-testes-para-covid/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-03 04:02:13
Título: Como a teoria da conspiração QAnon se espalha na minha cidade
Descrição: Nessa pandemia, gente com quem cresci em Parker, nos EUA, foi sugada 
pela QAnon e pelo movimento paralelo Salvem as Crianças.The post Como a teoria 
da conspiração QAnon se espalha na minha cidade appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/03/qanon-na-minha-cidade-eua/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 06:45:20
Título: Wassef usou nome de Gilmar para incentivar Flávio a recuar em recursos 
no TJ-RJ
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Descrição: Flávio Bolsonaro tem contado com cada vez mais desenvoltura a 
interlocutores os episódios em que diz ter sido enganado por Frederick 
Wassef.Num deles, Wassef recomendou a seu cliente que desistisse dos recursos 
nos tribunais do Rio de Janeiro — patrocinados por outros advogados de Flávio — 
porque recebera de um emissário de Gilmar Mendes o aviso de que tentar anular o 
caso das rachadinhas via Tribunal de Justiça do Rio seria sua sepultura no 
STF.Flávio diz ter checado a história, depois de se afastar de Wassef, e 
constatado que era mentira.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/wassef-usou-nome-de-gilmar-para-
incentivar-flavio-recuar-em-recursos-no-tj-rj-24671701
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 06:30:16
Título: Como uma tenente do Corpo de Bombeiros enfrentou 20 horas de fogo no 
Pantanal
Descrição: Na manhã da sexta-feira 25 de setembro, a tenente Luisiana chegou às 
9h na mata atingida por um incêndio na Serra do Amolar, em Corumbá, no Mato 
Grosso do Sul.Fazenda vira refúgio de onças feridas no PantanalSob um calor 
constante, ela permaneceu por 20 horas naquele trecho tomado por fogo e fumaça. 
Precisou superar o desgaste físico, manter a concentração para acompanhar a 
propagação das chamas e, ao mesmo tempo, estar atenta a ameaças inesperadas como
animais selvagens e acuados, como onças e cobras.
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/como-uma-tenente-do-corpo-de-bombeiros-
enfrentou-20-horas-de-fogo-no-pantanal-24674818
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 06:00:02
Título: Indenização de R$ 4,8 bi: 'Foi a primeira vitória', diz viúva de vítima 
de voo da Chape
Descrição: Quase quatro anos após o acidente com o voo da Chapecoense, uma 
decisão da Justiça americana deu esperança a associações e familiares de vítimas
na busca por reparo à perda de seus entes. 
Url :https://epoca.globo.com/esportes/indenizacao-de-48-bi-foi-primeira-vitoria-
diz-viuva-de-vitima-de-voo-da-chape-24671255
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 07:00:09
Título: Integrante da Velha Guarda da Portela lança primeiro álbum aos 74 anos
Descrição: RIO — Salve Clara Nunes, salve o azul e branco da Portela, salve 
Marquinho do Pandeiro! O ilustre representante da Velha Guarda da escola de 
samba de Madureira pede passagem para, aos 74 anos, com seis décadas de carnaval
e incontáveis quilômetros rodados no com
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/integrante-da-velha-guarda-da-portela-
lanca-primeiro-album-aos-74-anos-1-24671292
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 07:00:04
Título: Ministério da Saúde contrariou técnicos ao barrar ajuda de Médicos Sem 
Fronteiras a indígenas
Descrição: O Ministério da Saúde contrariou pareceres técnicos ao barrar a ajuda
da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) a indígenas no Mato Grosso do Sul 
contra a Covid-19.No começo de agosto, a organização apresentou à pasta um plano
de trabalho para atender 5 mil indígenas, em sete comunidades do estado, de 10 
de agosto a 7 de setembro.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-contrariou-
tecnicos-ao-barrar-ajuda-de-medicos-sem-fronteiras-indigenas-24671762
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 07:15:09
Título: Eleições 2020: Eleitor que não usar máscara na votação poderá ser 
retirado à força, decide TSE
Descrição: A resolução aprovada na quinta-feira em sessão administrativa pelos 
ministros do TSE determina que o eleitor que não usar máscara no local de 
votação, no primeiro e no segundo turno das eleições deste ano, poderá ser 
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retirado à força, por determinação do juiz eleitoral ou do presidente da mesa de
votação. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/eleicoes-2020-eleitor-que-nao-usar-
mascara-na-votacao-podera-ser-retirado-forca-decide-tse-24674062
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-03 06:00:57
Título: 'O estupro é o único crime em que a vítima é quem sente vergonha', diz 
Ana Paula Araújo, que lança livro sobre violência sexual no Brasil
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/celina/o-estupro-o-unico-crime-em-que-
vitima-quem-sente-vergonha-diz-ana-paula-araujo-que-lanca-livro-sobre-violencia-
sexual-no-brasil-24667334
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-03 10:03:33
Título: 'Sem wi-fi': pandemia cria novo símbolo de desigualdade na educação
Descrição: Estudantes sem dispositivos ou acesso à internet têm perdido, além de
conteúdo, o vínculo com a escola, gerando temores de mais evasão escolar e de 
aumento no abismo social e digital do país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54380828

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-03 01:56:18
Título: Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil
Descrição: Trump, hospitalizado por covid-19, provoca reviravolta na campanha 
dos Estados Unidos. Mundo ultrapassa 34 milhões de infectados. Brasil registra 
145.388 óbitos e 4.880.523 casos de covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-02/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-02 01:07:11
Título: A corrupção cria um novo genocídio no Brasil
Descrição: Os abutres estão se aproveitando da dor da pandemia para engordar 
suas barrigas. Quantas vidas poderiam ter sido salvas com esse dinheiro?
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-01/a-corrupcao-cria-um-novo-
genocidio-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Bolsonaro se afastou porque Fux não queria proximidade, avaliam 
ministros do STF
Descrição: Magistrados do STF (Supremo Tribunal Federal) creditam ao próprio 
presidente da corte, Luiz Fux, a falta de deferência de Jair Bolsonaro, que não 
comunicou a ele com antecedência que indicaria o desembargador Kassio Marques 
para integrar o tribunal. E fez mais: um dia antes, levou o escolhido para um 
encontro com Gilmar Mendes e Dias Toffoli.Leia mais (10/02/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/bolsonaro-se-afastou-porque-fux-nao-queria-
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Biden x Bolsonaro
Descrição: Pela primeira vez, um presidente brasileiro subordina os interesses 
nacionais não exatamente aos interesses de outro país, mas aos interesses de um 
governante de outro país.Leia mais (10/02/2020 - 23h15)
Url 
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Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Kátia Abreu elogia indicação de Kassio Nunes e lembra autorização de 
magistrado a glifosato
Descrição: Indicado ao Supremo, Kassio Nunes terá em Kátia Abreu (PP-TO) uma 
defensora no Senado, graças a um episódio ocorrido há alguns anos. \Eu presidia 
a CNA [Confederação Nacional da Agropecuária] e entraram com ação para suspender
o uso do glifosato no plantio da soja. Seria o caos se acontecesse. Eu o visitei
para levar argumentos, ele julgou e não suspendeu o uso\, disse a senadora ao 
Painel.Leia mais (10/02/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/katia-abreu-elogia-indicacao-de-kassio-nunes-e-
lembra-autorizacao-de-magistrado-a-glifosato.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Centrais reclamam de não terem sido chamadas para mutirão de empregos de
Doria
Descrição: O lançamento do mutirão de empregos Vaga Certa, pelo governo João 
Doria (PSDB) nesta semana, em parceria com a UGT, provocou ciumeira nas demais 
centrais sindicais.Leia mais (10/02/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/centrais-reclamam-de-nao-terem-sido-chamadas-para-
mutirao-de-empregos-de-doria.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: 2020: mais candidatos, menos partidos
Descrição: A eleição de 2020 já apresenta um paradoxo. Ela será conhecida pelo 
maior número de candidatos na história, mas também será marcada pelo começo da 
redução no número de partidos no Brasil.Leia mais (10/02/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/voto-a-voto/2020/10/2020-mais-candidatos-menos-partidos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Investigação sobre palestras de Lula é arquivada, e juíza manda 
desbloquear bens
Descrição: A juíza federal Gabriela Hardt, que atua na Operação Lava Jato em 
Curitiba, oficializou o arquivamento de investigações da operação sobre 
palestras do ex-presidente Lula (PT) pagas por empreiteiras e mandou desbloquear
bens do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letíca.Leia mais (10/02/2020 - 21h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/investigacao-sobre-palestras-de-lula-e-arquivada-e-juiza-
manda-desbloquear-bens.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-02 00:00:00
Título: Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 10 mil a Carlos Minc após 
derrota em ação
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou improcedente uma 
ação movida por Jair Bolsonaro (sem partido) contra o deputado estadual e ex-
ministro do Meio Ambiente Carlos Minc (PSB-RJ) e ainda determinou que o 
presidente pague as custas e honorários advocatícios da ação, fixados em R$ 10 
mil.Leia mais (10/02/2020 - 12h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-10-03 01:40:00
Título: Projeto prevê crédito e assistência para microempreendedoras rurais
Descrição: Poderá ser oferecida uma linha específica de empréstimos pelo BNDES, 
com taxa de juros iguais ou inferiores à Selic
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693040-projeto-preve-credito-e-
assistencia-para-microempreendedoras-rurais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-03 00:06:00
Título: Projeto prevê cobertura de atendimento domiciliar por planos de saúde
Descrição: O atendimento e a internação domiciliar já são admitidos pelo SUS
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693020-projeto-preve-cobertura-de-
atendimento-domiciliar-por-planos-de-saude/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 23:26:00
Título: Projeto prevê mesma pena de tráfico para quem usar drogas na presença de
crianças
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693574-projeto-preve-mesma-pena-de-
trafico-para-quem-usar-drogas-na-presenca-de-criancas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 22:50:00
Título: Comissão Mista de Orçamento será instalada na terça-feira
Descrição: Na reunião, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do 
colegiado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697756-comissao-mista-de-orcamento-sera-
instalada-na-terca-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 21:53:00
Título: Projeto reduz tributos sobre equipamentos usados na formação de aluno da
área da saúde
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692977-projeto-reduz-tributos-sobre-
equipamentos-usados-na-formacao-de-aluno-da-area-da-saude/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 21:25:00
Título: Projeto define regras para o atendimento de pacientes renais crônicos em
viagens
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695179-projeto-define-regras-para-o-
atendimento-de-pacientes-renais-cronicos-em-viagens/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 21:22:00
Título: Confira o que foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados
Descrição: Foram aprovadas três MPs, e duas delas já viraram lei
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697720-confira-o-que-foi-aprovado-nesta-
semana-pela-camara-dos-deputados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 20:58:00
Título: Câmara pode votar MP que facilita crédito a empresas na pandemia
Descrição: Medida provisória cria incentivo para que bancos concedam empréstimos
a micro, pequenas e médias empresas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697686-camara-pode-votar-mp-que-
facilita-credito-a-empresas-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-02 18:46:00
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Título: Em reunião de frente parlamentar, governo anuncia curso de capacitação 
para agentes comunitários
Descrição: Capacitação é reivindicação antiga da categoria
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697616-em-reuniao-de-frente-parlamentar-
governo-anuncia-curso-de-capacitacao-para-agentes-comunitarios/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-02 22:37:48
Título: Bolsonaro prorroga prazo de redução de tributos sobre medicamentos 
usados no combate à COVID-19
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro prorrogou o prazo de redução das 
alíquotas de tributos sobre medicamentos e produtos usados no combate à COVID-
19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100216164185-bolsonaro-prorroga-
prazo-de-reducao-de-tributos-sobre-medicamentos-usados-no-combate-a-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-02 21:27:46
Título: TSE celebra parceria com Twitter e TikTok para combater fake news
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta sexta-feira (2) 
parcerias com as redes sociais Twitter e Tik Tok para combater notícias falsas 
durante as eleições municipais deste ano.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100216164169-tse-celebra-parceria-
com-twitter-e-tiktok-para-combater-fake-news/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-02 12:00:46
Título: Bolsonaro petista? Presidente entristece direita com indicação de Kassio
Marques ao STF
Descrição: Com indicação de Kassio Nunes Marques por Jair Bolsonaro para vaga no
STF, bolsonaristas começaram a ver um lado um tanto petista no presidente do 
Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100216162945-bolsonaro-petista-
presidente-entristece-direita-com-indicacao-de-kassio-marques-ao-stf/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-02 11:28:18
Título: Brasil tem 3 milhões de pessoas afastadas do trabalho por pandemia, diz 
IBGE
Descrição: De acordo com pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira (2), cerca
de três milhões de brasileiros (3,7% da população ocupada) permanecem afastados 
do trabalho presencial devido ao distanciamento social provocado pela COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100216162592-brasil-tem-3-milhoes-de-
pessoas-afastadas-do-trabalho-por-pandemia-diz-ibge/
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