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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-04 17:35:09
Título: Médicos cubanos recebem apoio do Grupo de Puebla por atuação no Brasil
Descrição: Entidade defende prêmio aos médicos e denuncia perseguição política 
promovida por Trump e Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/04/medicos-cubanos-recebem-apoio-
do-grupo-de-puebla-por-atuacao-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-04 16:59:47
Título: Papa Francisco critica neoliberalismo e “vírus do individualismo” em 
nova encíclica
Descrição: Documento escrito por pontífice é fruto de reflexões em meio à 
pandemia do novo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/04/papa-francisco-critica-
neoliberalismo-e-virus-do-individualismo-em-nova-enciclica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-04 16:53:13
Título: Violeta Parra: Mulher árvore florida,  que falta fazes
Descrição: Gracias, Violeta! Por nos ensinar a dar gracias a la vida apesar de 
toda opressão e iniquidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/04/violeta-parra-mulher-arvore-
florida-que-falta-fazes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-04 12:48:27
Título: Vale administra o dinheiro da multa que ela própria pagou após 
rompimento de barragem
Descrição: Acordo entre a mineradora e o Ministério do Meio Ambiente está sendo 
questionado pelo MPF e pelo MAB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/04/vale-administra-o-dinheiro-da-
multa-que-ela-propria-pagou-apos-rompimento-de-barragem
 
Fonte: LabdadosBrasil
Data:2020-10-04
Título: Relação Facebook e Latifúndios no Brasil. O representante do Facebook no
Brasil junto a empresa Facebook Serviços Onlie do Brasil LTDA (George Pikielny)
é sócio/dirigente da empresa SLC Landco Empreendimentos Agrícolas SA (Capital
Social de R$ 484.891.825,00), proprietária de 14 mil hectares de terras no MT e
BA.
Descrição:  George  Pikielny  é  também sócio/administrador/representante  da
Financial Times no Brasil, Burger King do Brasil, Buzzfeed do Brasil, Edge
Netorwork (capital acima de 300 milhões de reais e que o Facebook também é
sócia). Ele ainda participa de pelo menos mais 69 empresas (dados abertos da
Receita Federal de 03/2020)...veja lista completa extraída da Receita Federal e
documentos da junta comercial de SP e lista extraída da base do INCRA, no
site ...
Url : http://labdadosbrasil.com/index.php/grandes-coorporacoes/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 10:42:53
Título: Trio que descobriu vírus da hepatite C ganha Prêmio Nobel de Medicina 
2020
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Descrição: Os americanos Harvey Alter e Charles Rice e o britânico Michael 
Houghton são os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2020 pela descoberta 
do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trio-que-descobriu-virus-da-
hepatite-c-ganha-premio-nobel-de-medicina-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 10:23:12
Título: Covid-19: Nova York planeja lockdown a partir de quarta-feira
Descrição: O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse neste domingo que 
prepara-se para fechar negócios não-essenciais e também escolas em nove bairros 
identificados como 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/covid-19-nova-york-planeja-
lockdown-a-partir-de-quarta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 01:01:02
Título: Bolsonaro antecipa julgamentos do futuro ministro do STF, confira
Descrição: Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o próximo ministro indicado por 
ele para o Supremo Tribunal Federal será contra o aborto, a favor do porte de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-antecipa-julgamentos-do-
futuro-ministro-do-stf-confira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 00:29:15
Título: Trump 14 pontos atrás de Biden 1 mês antes da eleição, mostra nova 
pesquisa
Descrição: O democrata Joe Biden disparou nas intenções de voto e começa deixar 
o republicano Donald Trump comendo poeira. A campanha americana ganha 
dramaticidade porque ela 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trump-14-pontos-atras-de-biden-1-
mes-antes-da-eleicao-mostra-nova-pesquisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 21:59:53
Título: Propaganda no horário eleitoral gratuito já vai começar esta semana, 
confira a programação
Descrição: A propaganda política no eleitoral gratuito tem início no dia 9 de 
outubro e segue até 12 de novembro, para o primeiro turno, em todo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/propaganda-no-horario-eleitoral-
gratuito-ja-vai-comecar-esta-semana-confira-a-programacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 21:30:02
Título: Papa Francisco quase pede socialismo ao criticar a falha do capitalismo 
na pandemia
Descrição: A Encíclica social do Papa Francisco foi publicada neste domingo (4) 
apontando os caminhos para construir um mundo melhor, mais justo e pacífico, com
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/papa-francisco-quase-pede-
socialismo-ao-criticar-a-falha-do-capitalismo-na-pandemia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 20:50:28
Título: Biden 51% x 41% Trump, diz pesquisa Reuters/Ipsos
Descrição: Pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada neste domingo (4) aponta 
ampliação da vantagem do candidato democrata Joe Biden na corrida presidencial 
americana. Segundo o levantamento, Biden tem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/biden-51-x-41-trump-diz-pesquisa-
reuters-ipsos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 18:10:23
Título: Gleisi desafia críticos do PT: “Na hora de contar votos a gente vê quem 
se isolou do povo”

https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/biden-51-x-41-trump-diz-pesquisa-reuters-ipsos/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/biden-51-x-41-trump-diz-pesquisa-reuters-ipsos/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/papa-francisco-quase-pede-socialismo-ao-criticar-a-falha-do-capitalismo-na-pandemia/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/papa-francisco-quase-pede-socialismo-ao-criticar-a-falha-do-capitalismo-na-pandemia/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/propaganda-no-horario-eleitoral-gratuito-ja-vai-comecar-esta-semana-confira-a-programacao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/propaganda-no-horario-eleitoral-gratuito-ja-vai-comecar-esta-semana-confira-a-programacao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trump-14-pontos-atras-de-biden-1-mes-antes-da-eleicao-mostra-nova-pesquisa/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trump-14-pontos-atras-de-biden-1-mes-antes-da-eleicao-mostra-nova-pesquisa/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-antecipa-julgamentos-do-futuro-ministro-do-stf-confira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-antecipa-julgamentos-do-futuro-ministro-do-stf-confira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/covid-19-nova-york-planeja-lockdown-a-partir-de-quarta-feira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/covid-19-nova-york-planeja-lockdown-a-partir-de-quarta-feira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trio-que-descobriu-virus-da-hepatite-c-ganha-premio-nobel-de-medicina-2020/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trio-que-descobriu-virus-da-hepatite-c-ganha-premio-nobel-de-medicina-2020/


Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), negou 
neste domingo (4) que o partido tenha se isolado nas eleições de 2020. Pelo 
contrário, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-desafia-criticos-do-pt-na-
hora-de-contar-votos-a-gente-ve-quem-se-isolou-do-povo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 16:44:24
Título: Presidente Fake News, Bolsonaro finge acenar para multidão que não 
existe, assista
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro perdeu o senso do ridículo ao acenar para
uma multidão imaginária, nessas andanças, antes de partir num helicóptero da 
FAB. Por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/presidente-fake-news-bolsonaro-
finge-acenar-para-multidao-que-nao-existe-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 13:51:16
Título: Flávio Dino: Empregos, diálogo e união
Descrição: Por Flávio Dino* No Maranhão, a união tem sido a chave do avanço 
frente às grandes adversidades trazidas pelo quadro econômico nacional e pela 
pandemia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flavio-dino-empregos-dialogo-e-
uniao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 12:57:36
Título: PT publica vídeo em defesa da família, da renda e do emprego, confira
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou em suas redes 
sociais a nova campanha do partido em defesa da família. Quem defende a família 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-publica-video-em-defesa-da-
familia-da-renda-e-do-emprego-confira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 11:01:35
Título: EUA: Trump estimula violência política dos supremacistas brancos na 
campanha
Descrição: Por Milton Alves* A campanha eleitoral nos Estados Unidos revelou a 
intensidade da polarização política e social que corta de ponta a ponta a 
sociedade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eua-trump-estimula-violencia-
politica-dos-supremacistas-brancos-na-campanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-04 10:28:16
Título: Eleitor desmascarado será defenestrado da fila de votação, determina 
resolução do TSE
Descrição: Deu ruim para os bolsominions e negacionistas da cepa do presidente 
da República, pois o TSE determinou a retirada dos &#8216,desmascarados&#8217, à
força [até] do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleitor-desmascarado-sera-
defenestrado-da-fila-de-votacao-determina-resolucao-do-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 13:41:25
Título: Papa Francisco cita Vinícius de Moraes em encíclica com críticas ao 
neoliberalismo
Descrição: Em um momento do texto, ao falar de como diferentes culturas devem 
conviver, Francisco fez referência à canção Samba da Bênção
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-francisco-cita-vinicius-de-moraes-
em-enciclica-onde-faz-duras-criticas-ao-neoliberalismo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 10:45:56
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Título: Pacotão de Dória põe em risco o direito à terra de quilombolas e 
assentados, por Jefferson Cantelli
Descrição: Mas o que significa a extinção do ITESP? Quais as implicações 
territoriais para os povos tradicionais e para as comunidades rurais assistidas 
pelo órgão? Quais os possíveis reflexos dessa medida para a produção de 
alimentos em São Paulo?
Url :https://jornalggn.com.br/questao-agraria/pacotao-de-doria-poe-em-risco-o-
direito-a-terra-de-quilombolas-e-assentados-por-jefferson-cantelli/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 10:26:03
Título: Escola Especial não é inclusiva, por Ana Laura Prates
Descrição: Se o MEC tem encontrado problemas para efetivamente sustentar uma 
educação inclusiva e não capacitista, conforme prevê nossa Constituição, esses 
problemas precisam ser enfrentados e resolvidos e para isso é necessário vontade
política
Url :https://jornalggn.com.br/inclusao/escola-especial-nao-e-inclusiva-por-ana-
laura-prates/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 10:15:50
Título: Golpista brasileiro em palanque alemão, por Manuel Domingos Neto
Descrição: Assumindo ares de porta-voz do “pensamento das Forças Armadas” 
afirmou não admitir que civis “tenham que mandar nos militares”.
Url :https://jornalggn.com.br/crise/golpista-brasileiro-em-palanque-alemao-por-
manuel-domingos-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 10:13:10
Título: No ar, fraude eleitoral 2020. A morte da democracia por omissão, por 
Armando Coelho Neto
Descrição: Não se noticiam a formação de forças-tarefas junto aos TREs e juízes 
eleitorais para rápidas quebras de sigilo telefônico e telemático em casos de 
percepção de manipulações de rede.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/no-ar-fraude-eleitoral-2020-a-morte-da-
democracia-por-omissao-por-armando-coelho-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 09:57:32
Título: TV GGN 20h: As novas formas de intervenção militar – entrevista com o 
historiador Manuel Domingos Neto
Descrição: Programa especial de domingo, Luis Nassif recebe o historiador Manuel
Domingos Neto.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-novas-formas-de-intervencao-
militar-entrevista-com-o-historiador-manuel-domingos-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 09:00:46
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Nova York fechará escolas e empresas em áreas atingidas 
pela Covid 97K NYT&gt, Notícias principaispor Dana Rubinstein, Daniel E. 
Slotnik, Eliza Shapiro e Liam Funcionários da Casa Branca recebem e-mail dizendo
para ficar em casa se apresentarem sintomas de coronavírus 47 TheHillpor John 
Bowd Política Trump criticado por médicos especialistas após deixar o hospital 
para dirigir por simpatizantes [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-165/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 20:31:27
Título: Políticos já articulam reaproximação entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia
Descrição: Estratégia busca ‘costurar’ uma saída para o programa Renda Cidadã, 
mas sem que a questão fiscal seja comprometida
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/politicos-ja-articulam-reaproximacao-
entre-paulo-guedes-e-rodrigo-maia/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 20:12:36
Título: Toffoli diz que escolha de Kassio Marques para STF foi ‘surpresa’
Descrição: Ministro do STF afirma que ele e Gilmar Mendes foram surpreendidos 
por Bolsonaro na última terça-feira, nome indicado pelo presidente teria gerado 
mal-estar
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/toffoli-diz-que-escolha-de-kassio-marques-
para-stf-foi-surpresa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 18:55:34
Título: GGN Covid Brasil: como Pazuello escolheu os gráficos politicamente
Descrição: colocou, em primeiro plano o mapa do Brasil com a identificação, por 
cores, dos estados com maior número de casos. Obviamente, deu São Paulo em 
primeiro lugar, Minas Gerais em segundo e Rio Grande do Sul em terceiro. Qual a 
relevância desse dados? Nenhuma, já que são os estados mais populosos.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-como-pazuello-
escolheu-os-graficos-politicamente/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 18:30:55
Título: Brasil Desigual: de um lado, a riqueza excepcional, de outro, a fome 
total, por Fernando Nogueira da Costa
Descrição: A complexidade da desigualdade social brasileira emerge entre os 
múltiplos componentes sistêmicos, desafio é transformar complexidade em 
simplicidade
Url :https://jornalggn.com.br/economia/brasil-desigual-de-um-lado-a-riqueza-
excepcional-de-outro-a-fome-total-por-fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 18:14:54
Título: Eleições 2020: um em cada três candidatos a prefeito não tem coligação
Descrição: Levantamento elaborado a partir de dados do TSE revela que, em quatro
anos, total de candidaturas solitárias passou de 16% para 35% do total
Url :https://jornalggn.com.br/politica/eleicoes-2020-um-em-cada-tres-candidatos-
a-prefeito-nao-tem-coligacao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 16:53:45
Título: CAC e proximidade com militares: o outro lado de Kássio Nunes Marques
Descrição: Escolhido de Bolsonaro para o STF não só consolida proximidade com o 
centrão como evidencia ligação com religiosos e armamentistas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/cac-e-proximidade-com-militares-o-outro-
lado-de-kassio-nunes-marques/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-04 15:39:41
Título: Bolsonaristas chamam presidente de “traidor” nas redes sociais
Descrição: Jair Bolsonaro levou seu indicado ao STF, Kássio Nunes, para uma 
reunião na casa do ministro do STF Dias Toffoli, presidente do Senado também 
esteve presente
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaristas-chamam-presidente-de-
traidor-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 10:09:26
Título: Senador Arolde de Oliveira, dono de grupo de mídia evangélica que mais 
propaga desinformação, é internado com Covid
Descrição: Com 83 anos, Arolde de Oliveira é um dos mais antigos políticos 
evangélicos e tem o senador Flávio Bolsonaro e a deputada Flordelis como 
clientes de sua empresa de comunicação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-arolde-de-oliveira-dono-de-
grupo-de-midia-evangelica-que-mais-propaga-desinformacao-e-internado-com-covid/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 09:41:44
Título: Bolsonaro vai indicar Jorge Oliveira, amigo de seus filhos, para o TCU, 
diz jornalista
Descrição: Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira 
teve o nome vetado por militares para o lugar de Sérgio Moro no Ministério da 
Justiça. Ele é filho de um ex-assessor de Bolsonaro na Câmara e amigo de 
infância de Carlos, Flávio e Eduardo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-vai-indicar-jorge-
oliveira-amigo-de-seus-filhos-para-o-tcu-diz-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 09:41:21
Título: Bolsonaro bate boca com apoiadores e diz que indicado para o STF “está 
100% alinhado comigo”
Descrição: Presidente assegurou que Kassio Nunes votará em prol das armas e 
contra o aborto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-bate-boca-com-apoiadores-e-
diz-que-indicado-para-o-stf-esta-100-alinhado-comigo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 02:51:24
Título: “Fantástico” mostra “caveirão” construído para atropelar indígenas no MS
Descrição: O veículo blindado foi adaptado e, segundo os integrantes do povo 
Guarani Kaoiwá, é usado para atacar as populações e destruir barracos deles
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fantastico-mostra-caveirao-construido-
para-atropelar-indigenas-no-ms/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 00:12:26
Título: Revoltada com abraço entre Bolsonaro e Toffoli, Sara Giromini diz que 
não reconhece seu mito
Descrição: Extremista reclama que todos os que tiveram contato com ela estão 
sendo exonerados, “Eu sou a filha que Damares abortou”, diz sobre a ministra que
a contratou por alguns meses
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/revoltada-com-abraco-entre-bolsonaro-
e-toffoli-sara-giromini-diz-que-nao-reconhece-seu-mito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 21:25:44
Título: Bolsonaro faz churrasco com embaixadores para celebrar acordos de Trump 
no Oriente Médio
Descrição: Presidente deu mais uma mostra de submissão a colega americano ao 
reunir diplomatas dos mesmos países com quem o líder dos EUA fez recentes 
negociações
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-faz-churrasco-com-
embaixadores-para-celebrar-acordos-de-trump-no-oriente-medio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 20:23:02
Título: Nova York quer apertar quarentena em nove bairros com aumento de casos 
de coronavírus
Descrição: Prefeito Bill de Blasio busca aprovação do governo estadual para 
fechar escolas e atividades não-essenciais em regiões onde taxas de testes 
positivos da Covid-19 cresceram
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nova-york-quer-apertar-quarentena-em-
nove-bairros-com-aumento-de-casos-de-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 19:37:43
Título: Cinema também é educação e formação: Na Real_Virtual (Parte 2), por 
Filippo Pitanga

https://revistaforum.com.br/noticias/nova-york-quer-apertar-quarentena-em-nove-bairros-com-aumento-de-casos-de-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/noticias/nova-york-quer-apertar-quarentena-em-nove-bairros-com-aumento-de-casos-de-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-faz-churrasco-com-embaixadores-para-celebrar-acordos-de-trump-no-oriente-medio/
https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-faz-churrasco-com-embaixadores-para-celebrar-acordos-de-trump-no-oriente-medio/
https://revistaforum.com.br/noticias/revoltada-com-abraco-entre-bolsonaro-e-toffoli-sara-giromini-diz-que-nao-reconhece-seu-mito/
https://revistaforum.com.br/noticias/revoltada-com-abraco-entre-bolsonaro-e-toffoli-sara-giromini-diz-que-nao-reconhece-seu-mito/
https://revistaforum.com.br/noticias/fantastico-mostra-caveirao-construido-para-atropelar-indigenas-no-ms/
https://revistaforum.com.br/noticias/fantastico-mostra-caveirao-construido-para-atropelar-indigenas-no-ms/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-bate-boca-com-apoiadores-e-diz-que-indicado-para-o-stf-esta-100-alinhado-comigo/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-bate-boca-com-apoiadores-e-diz-que-indicado-para-o-stf-esta-100-alinhado-comigo/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-vai-indicar-jorge-oliveira-amigo-de-seus-filhos-para-o-tcu-diz-jornalista/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-vai-indicar-jorge-oliveira-amigo-de-seus-filhos-para-o-tcu-diz-jornalista/


Descrição: “Quem diria que poderíamos estar usando termos típicos do sucesso de 
blockbusters hollywoodianos, como ‘sequência’ e ‘elenco estelar’, para designar 
a tamanha procura que nosso documentário brasileiro está recebendo”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cinema-tambem-e-educacao-e-formacao-
na-real_virtual-parte-2-por-filippo-pitanga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 18:57:29
Título: Pedido de debate une candidatos de esquerda e direita à Prefeitura de 
Florianópolis
Descrição: Cinco dos dez concorrentes mandam carta a TVs e rádios para que 
promovam encontro, atual prefeito, do DEM e candidato a reeleição, não assina 
documento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pedido-de-debate-une-candidatos-de-
esquerda-e-direita-a-prefeitura-de-florianopolis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 17:46:25
Título: Flávio Dino: “Bolsonaro é terrivelmente oportunista”
Descrição: “As únicas coisas em Bolsonaro que não são falsas: o apego ao PODER, 
seu e dos filhos, e a devoção à DITADURA”, disse o governador
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flavio-dino-bolsonaro-e-
terrivelmente-oportunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 16:11:59
Título: Malafaia ameaça Bolsonaro sobre indicação ao STF com vídeo: “vou citar 
nomes”
Descrição: O pastor não se conforma com a indicação de Kassio Nunes que, segundo
ele não é nem “terrivelmente evangélico” nem “terrivelmente de direita”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/malafaia-ameaca-bolsonaro-sobre-
indicacao-ao-stf-com-video-vou-citar-nomes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 14:40:53
Título: Morre em São Paulo o músico e pesquisador Zuza Homem de Mello
Descrição: Zuza havia finalizado na última terça-feira uma biografia sobre João 
Gilberto
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-em-sao-paulo-o-musico-e-
pesquisador-zuza-homem-de-mello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 14:14:39
Título: Trump assina papel em branco em foto feita para parecer que ele despacha
normalmente
Descrição: O jornalista americano Andrew Feinberg ampliou a imagem divulgada 
pelo próprio governo americano e a postou em sua conta do Twitter. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-assina-papel-em-branco-em-foto-
feita-para-parecer-que-ele-despacha-normalmente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 12:44:51
Título: A revolução de 30 e a herança mais valiosa do governo Vargas
Descrição: Após 90 anos da Revolução de 30, precisamos pensar o projeto 
neoliberal que tem como maior meta a auto-regulação do mercado financeiro
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/raphaelsilvafagundes/a-revolucao-de-
30-e-a-heranca-mais-valiosa-do-governo-vargas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 12:32:11
Título: General Heleno diz que Amazônia suporta “os maus tratos que sofreu”
Descrição: Ministro disse ainda que o governo Bolsonaro ainda \não teve tempo\ 
para cuidar da Amazônia e do Pantanal
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-heleno-diz-que-amazonia-
suporta-os-maus-tratos-que-sofreu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 10:28:38
Título: Allan dos Santos vai parar nos TT’s acusado de trair Bolsonaro
Descrição: O blogueiro bolsonarista postou imagem do presidente abraçado a 
Toffoli com críticas virulentas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/allan-dos-santos-vai-parar-nos-
tts-acusado-de-trair-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-04 01:36:38
Título: Vídeo: Lula diz que soberania do Brasil corre risco e que país não tem 
tendência a voltar a ser colônia
Descrição: Ex-presidente diz que atual mandatário “lambe botas do presidente dos
EUA todo santo dia”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-lula-diz-que-soberania-do-
brasil-corre-risco-e-que-pais-nao-tem-tendencia-a-voltar-a-ser-colonia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-05 04:09:21
Título: Coronavírus: vídeo mostra governo do AM admitindo erro em número de 
mortes em Manaus
Descrição: Dados desmentem dias com zero mortes comemoradas pelo governador. Em 
reunião com MP, diretora da FSV reconheceu erro em boletim.The post Coronavírus:
vídeo mostra governo do AM admitindo erro em número de mortes em Manaus appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/05/governo-erro-numero-mortes-coronavirus-
manaus/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-04 05:15:37
Título: As estratégias antiéticas do MBL, o ‘movimento que está mudando o 
Brasil’
Descrição: Depois das denúncias do MP-SP, áudios divulgados pelo Intercept 
deixam claro que a revolta contra a corrupção, principal marca do MBL, não passa
de estelionato eleitoral.The post As estratégias antiéticas do MBL, o ‘movimento
que está mudando o Brasil’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/04/estrategias-antieticas-mbl/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-05 03:00:00
Título: A privatização da educação através das plataformas de ensino remoto. 
Entrevista especial com Marcos Dantas
Descrição: A pandemia trouxe uma série de transformações e há quem diga que 
muitas vieram para ficar. Uma delas é a implementação da educaçã [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603420-a-privatizacao-da-educacao-atraves-das-
plataformas-de-ensino-remoto-entrevista-especial-com-marcos-dantas
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-05 06:37:35
Título: Descobridores do vírus da hepatite C ganham Nobel de Medicina de 2020
Descrição: O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2020 foi concedido a 
Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice pela descoberta do vírus da 
hepatite.O trabalho que mais tarde levou ao isolamento do vírus começou com 
Alter na década de 1960, que na época trabalhava nos NIH (Institutos Nacionais 
de Saúde dos EUA). 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/descobridores-do-virus-da-hepatite-
ganham-nobel-de-medicina-de-2020-24676746
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-05 06:00:35
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Título: Maia nomeia advogada de Paulo Preto para comissão que vai rever lei da 
lavagem de dinheiro
Descrição: Rodrigo Maia designou a advogada Raquel Botelho Santoro para a 
comissão de juristas que vai rever a lei contra a lavagem de dinheiro. Botelho 
Santoro é advogada de Paulo Preto, acusado de ser um dos principais 
articuladores da lavagem de dinheiro dos tucanos paulistas.A comissão foi criada
para sugerir mudanças na lei de lavagem de dinheiro, em vigor desde 1998.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/maia-nomeia-advogada-de-paulo-
preto-para-comissao-que-vai-rever-lei-da-lavagem-de-dinheiro-24676668
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-05 07:00:10
Título: Planalto corre para nomear Kassio Marques no STF, mas já aguarda 
movimento de Fux sobre inquérito envolvendo Bolsonaro
Descrição: BRASÍLIA - O Planalto corre para nomear o desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) Kassio Marques ministro do Superior 
Tribunal Federal (STF). O senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no 
Congresso, organizou para esta semana reuniões de Marques com lideranças do 
Senado, Casa a qual compete avalizar o nome indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) à vaga na mais alta corte do país. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/planalto-corre-para-nomear-kassio-marques-
no-stf-mas-ja-aguarda-movimento-de-fux-sobre-inquerito-envolvendo-bolsonaro-
24676671

Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-05 06:00:55
Título: Projeto de lei que tramita na Alerj poderá anistiar PMs envolvidos com 
milícias
Descrição: Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) poderá conceder anistia a ex-PMs agentes envolvidos com milícias. Eles 
seriam beneficiados porque foram absolvidos pela Justiça em processos que tratam
de outros crimes, em geral menos graves. Covardia:
Url :https://oglobo.globo.com/rio/projeto-de-lei-que-tramita-na-alerj-podera-
anistiar-pms-envolvidos-com-milicias-1-24676620
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-05 06:00:58
Título: Campanha luta por reparação histórica para 2.500 mulheres mortas por 
serem 'bruxas' na Escócia
Descrição: Lilias Adie admitiu ter feito sexo com o próprio diabo. Essa 
confissão, obtida sob tortura, a levou a um tribunal em 1704 que a condenou a 
ser queimada na fogueira como bruxa. A punição nunca foi concretizada porque a 
mulher foi encontrada sem vida em sua cela em Torryburn, uma pequena cidade 
escocesa. Denunciantes acreditavam que sua morte inesperada era uma prova 
irrefutável de seus laços com Lúcifer, mas os cientistas que recriaram seu rosto
alguns anos atrás afirmam que ele cometeu suicídio.Silvia Federici:
Url :https://oglobo.globo.com/celina/campanha-luta-por-reparacao-historica-para-
2500-mulheres-mortas-por-serem-bruxas-na-escocia-24673599
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-05 08:40:10
Título: As mães demitidas durante a pandemia: \Tentei conciliar trabalho com meu
bebê, mas perdi o emprego\
Descrição: Colocadas em situações-limite nas empresas, mulheres têm perdido 
espaço no mercado profissional, 'demos um salto de 30 anos para trás' na 
participação feminina, diz pesquisador: \as pessoas não veem o papel social da 
mãe\.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54329694

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-05 08:17:06
Título: Saiba em que ramo de negócio atuam os 15 multimilionários dos EUA que 
ficaram mais ricos no ano passado
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Descrição: Patrimônio desses magnatas cresceu, seja porque suas empresas não 
foram afetadas pelo coronavírus, ou porque cresceram graças a ele, veja ranking.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54389173
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-04 19:12:27
Título: 10 pessoas no entorno de Trump também testaram positivo para covid-19
Descrição: A primeira-dama, conselheiros presidenciais e senadores do Partido 
Republicano também estão doentes, segundo exames feitos nos últimos dias. Evento
e reunião podem ter ajudado a propagar o vírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54405394
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-04 20:28:11
Título: Mudanças climáticas: 6 patrimônios culturais da África sob ameaça
Descrição: Rico em marcas culturais deixadas pelo homem ao longo de milênios, o 
continente africano vê estas mesmas riquezas ameaçadas pelas alterações no clima
causadas pela interferência humana.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54380849
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-04 21:05:45
Título: Janequeo: guerreira indígena vira símbolo de protestos no Chile e 
'substitui' Mulher Maravilha
Descrição: A indomável guerreira mapuche ganhou destaque novamente há pouco 
tempo, após ser 'resgatada' por manifestantes.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54301155

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-04 09:37:47
Título: As revendedoras de Natura e Avon vão sobreviver à pandemia de 
coronavírus?
Descrição: Em meio à pandemia que derrubou o consumo de maquiagem, empresa por 
trás das marcas de cosméticos reforça aposta na venda digital, acessível a 
apenas metade das cerca de 2 milhões de revendedoras no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54378990
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 00:19:15
Título: América Latina encara processo eleitoral inédito com mais de dez 
eleições marcadas pela pandemia
Descrição: Nos próximos 15 meses, diversos países vão às urnas em um contexto 
social e econômico incerto
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-05/america-latina-encara-
processo-eleitoral-inedito-com-mais-de-dez-eleicoes-marcadas-pela-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-04 14:44:37
Título: Paraisópolis, uma favela contra o vírus
Descrição: Paraisópolis, uma favela contra o vírus
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020/09/28/eps/1601301353_524719.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-04 21:05:15
Título: 50 anos sem Janis Joplin, a crônica de um grito de ajuda que ninguém 
escutou 
Descrição: Em 4 de outubro de 1970, morreu de overdose a primeira estrela 
feminina do rock. Uma biografia revisa sua luta para ser mais livre do que o 
mundo estava disposto a permitir
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-04/50-anos-sem-janis-joplin-a-
cronica-de-um-grito-de-ajuda-que-ninguem-escutou.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-04 23:08:47
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Título: A encíclica “laica” do papa Francisco 
Descrição: O santo de Assis, se hoje ressuscitasse, subscreveria a nova 
encíclica do Papa que leva seu nome. E como ele frisaria os pecados sociais e o 
resgate da “irmã Terra”, hoje martirizada por um poder econômico que usa suas 
riquezas
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-04/a-enciclica-laica-do-papa-
francisco.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-04 18:52:41
Título: Papa Francisco critica neoliberalismo e populismo em seu documento mais 
político
Descrição: Pontífice publica sua terceira encíclica, ‘Todos Irmãos’, uma análise
sobre a crise do mundo atual em plena pandemia, de uma perspectiva radicalmente 
social: “O mercado sozinho não resolve tudo”
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-10-04/papa-francisco-critica-
neoliberalismo-e-populismo-em-seu-documento-mais-politico.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: Deputados debatem o futuro da esquerda e as eleições municipais em live 
da Folha
Descrição: O futuro da esquerda, os prognósticos para as eleições de novembro, 
os eventuais reflexos para 2022 e as desavenças dentro da oposição a Jair 
Bolsonaro (sem partido).Leia mais (10/05/2020 - 02h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/deputados-debatem-o-futuro-da-esquerda-e-as-eleicoes-
municipais-em-live-da-folha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-04 00:00:00
Título: Mercado e parlamentares veem Guedes como 'trapalhão' e com dificuldade 
de avançar com reformas
Descrição: Paulo Guedes (Economia) perdeu pontos tanto entre investidores do 
mercado financeiro quanto entre parlamentares na última semana.Leia mais 
(10/04/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/mercado-e-parlamentares-veem-guedes-como-trapalhao-
e-com-dificuldade-de-avancar-com-reformas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-04 00:00:00
Título: Muros de Doria viram 'micos' de São Paulo e devem perturbar próximo 
prefeito
Descrição: Uma ação que começou como uma ofensiva do então prefeito João Doria 
(PSDB) contra pichadores no início de sua gestão em São Paulo deverá continuar 
perturbando quem quer que seja eleito para o cargo neste ano.Leia mais 
(10/04/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/muros-de-doria-viram-micos-de-sp-e-devem-perturbar-proximo-
prefeito.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-04 00:00:00
Título: Russomano pediu em 2019 que empresa em seu nome pudesse validar Bilhete 
Único
Descrição: Celso Russomanno (Republicanos) enviou para a Prefeitura de SP, em 
outubro de 2019, um documento em que manifestava intenção de que a empresa CCLL 
Empreendimentos, de sua propriedade, fosse futuramente homologada para vender e 
validar o Bilhete Único na cidade.Leia mais (10/04/2020 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/russomano-pediu-em-2019-que-empresa-em-seu-nome-
pudesse-validar-bilhete-unico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-04 00:00:00
Título: Para barrar Russomanno, aliados de Covas reforçam voto útil contra 
Bolsonaro
Descrição: A ascensão de Celso Russomanno (Republicanos) na corrida à Prefeitura
de São Paulo reforçou no entorno do candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), a
pressão pelo apelo ao voto útil, em uma tentativa de barrar a vitória do nome 
apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Leia mais (10/04/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/para-barrar-russomanno-aliados-de-covas-reforcam-voto-util-
contra-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-10-04 00:00:00
Título: Brasil derrapa em Inteligência Artificial
Descrição: É muito angustiante ver quando o país fica para trás não só com 
relação aos países desenvolvidos, mas também com relação a nossos próprios 
vizinhos latino-americanos. Foi publicado há poucos dias pela Universidade de 
Oxford o índice anual de preparação dos governos para a inteligência artificial 
(\Government AI Readiness Index\) que cria um ranking global com relação a essa 
nova tecnologia. A posição do Brasil não é nada animadora.Leia mais (10/04/2020 
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2020/10/brasil-derrapa-em-inteligencia-artificial.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-05 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 5 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta segunda-feira (5), marcada pelo encontro entre Bolsonaro e Toffoli, pela 
possível alta de Trump e pelos ataques de artilharia contra a capital de 
Nagorno-Karabakh.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020100516176030-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-5-de-outubro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-04 10:16:37
Título: 'Crime imperdoável' de Assange foi expor 'demasiadas verdades' sobre 
Ocidente, segundo jornalista
Descrição: Os políticos ocidentais se viraram contra o denunciante do WikiLeaks 
depois que ele se recusou a fazer parte de seu \clube conivente\, razão pela 
qual foi julgado, opina jornalista australiano.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020100416172866-crime-imperdoavel-de-
assange-foi-expor-demasiadas-verdades-sobre-ocidente-segundo-jornalista/
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