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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-06 07:45:41
Título: Indústria automobilística quer adiar uso de tecnologia limpa em ônibus e
caminhões
Descrição: Decisão depende do Conama, esvaziado por governo Bolsonaro, Brasil é
o mais atrasado entre grandes mercados mundiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/industria-automobilistica-queradiar-uso-de-tecnologia-limpa-em-onibus-e-caminhoes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 21:28:46
Título: Coronavírus ainda é um risco para 90% da humanidade, alerta OMS
Descrição: Representante da Organização Mundial da Saúde afirma que mundo ruma
para um \período difícil\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/coronavirus-ainda-e-um-riscopara-90-da-humanidade-alerta-oms
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 19:54:37
Título: Juiz que acatou alteração de leis ambientais quer extinguir assentamento
do MST no RJ
Descrição: Desembargador permitiu mudanças em regras do Conama e votou pela
dissolução do PDS Osvaldo de Oliveira, em Macaé
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/rj-juiz-que-acatou-alteracao-deleis-ambientais-quer-extinguir-assentamento-do-mst
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 19:45:46
Título: Negros criam candidatura coletiva para disputar eleições em Minas Gerais
Descrição: Conheça o Nigéria, que tem candidatos em várias cidades do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/negros-criam-candidaturacoletiva-para-disputar-eleicoes-em-minas-gerais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 18:50:04
Título: Micuim: 2a edição do jornal traz cartunista Laerte analisando
insanidades do Brasil
Descrição: Suprimento apresenta mulheres que invadiram o território do humor,
explica como os bancos lavam dinheiro e muito mais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/micuim-2-tem-laerte-analisandoas-insanidades-de-brasilia-e-do-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 18:09:01
Título: RS: Governo ignora apelo da comunidade escolar e convoca retorno dos
trabalhadores
Descrição: Para educadores, as escolas não têm condições de receber alunos,
infectologista ressalta risco de surtos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/rs-governo-ignora-apelo-dacomunidade-escolar-e-convoca-retorno-dos-trabalhadores
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 17:43:27
Título: Movimentos realizam campanha por justiça e reparação para vítimas da
cólera no Haiti
Descrição: Diversas organizações do país caribenho pedem justiça à ONU por
crimes e violações de direitos humanos da Minustah

Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/movimentos-realizam-campanhapor-justica-e-reparacao-para-vitimas-da-colera-no-haiti
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 17:43:19
Título: Jornada de Lutas marca os cinco anos do rompimento da barragem em
Mariana (MG)
Descrição: Organizada pelo MAB, jornada vai até 5 de novembro e recebe nomes
importantes em lives e atos presenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/jornada-de-lutas-marca-os-cincoanos-do-rompimento-da-barragem-em-mariana-mg
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 17:25:11
Título: Funcionários nomeados por Guaidó emitem documentos falsos a venezuelanos
no Brasil
Descrição: Ministério de Exteriores da Venezuela denunciou usurpação de funções
consulares com anuência do Itamaraty
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/funcionarios-nomeados-porguaido-emitem-documentos-falsos-a-venezuelanos-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-05 16:58:24
Título: \Nossa tarefa é ir pra rua\, diz petroleiro sobre aval do STF à venda de
refinarias
Descrição: Corte autorizou venda de refinarias pelo governo Bolsonaro sem
anuência do Legislativo, senador vê “simplismo\ no debate
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/nossa-tarefa-e-ir-pra-rua-dizpetroleiro-sobre-aval-do-stf-para-venda-refinarias
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 10:45:59
Título: Lula não está morto, alerta Globo, após pesquisa do Ibope
Descrição: O ex-presidente Lula está vivinho da Silva e ainda pode fazer a
diferença nas eleições municipais de 2020. A avaliação foi publicada pelo Globo
na
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-nao-esta-morto-alerta-globoapos-pesquisa-do-ibope/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 10:02:25
Título: Esquerda lidera pesquisas em Belém e Porto Alegre, segundo o Ibope
Descrição: O instituto Ibope mostra nessa nova rodada que a esquerda lidera as
intenções de voto nas cidades de Belém (PA) e Porto Alegre (RS). Segundo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/esquerda-lidera-pesquisas-em-beleme-porto-alegre-segundo-o-ibope/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 03:27:33
Título: Rodrigo Maia ‘afina’ e pede desculpas para Paulo Guedes
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afinou nesta segundafeira (5) para o ministro Paulo Guedes (Economia) e pediu desculpas. Maia disse
que foi ‘indelicado’
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/rodrigo-maia-afina-e-pededesculpas-para-paulo-guedes/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 02:44:07
Título: Sobrinho de Requião questiona pesquisa do Ibope, em Curitiba
Descrição: O candidato do MDB à Prefeitura de Curitiba, João Arruda, sobrinho do
ex-senador Roberto Requião, questiona a pesquisa Ibope contratada pela Globo. O
levantamento será
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/sobrinho-de-requiao-questionapesquisa-do-ibope-em-curitiba/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 00:42:04
Título: Pesquisa Ibope: Manuela D’Ávila lidera com 24% em Porto Alegre
Descrição: A candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela
D&#8217,Ávila, tem 24% das intenções de voto na disputa, segundo indica a
pesquisa Ibope divulgada
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pesquisa-ibope-manuela-davilalidera-com-24-em-porto-alegre/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-06 00:23:00
Título: Globo ataca supostos “supersalários” de servidores públicos para
financiar Renda Cidadã
Descrição: A velha mídia faz tempo que está de olho nos salários dos servidores
públicos. Os jornalões, dentre os quais o Globo, querem reduzir os vencimentos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/globo-ataca-supostos-supersalariosde-servidores-publicos-para-financiar-renda-cidada/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 23:39:35
Título: Deixado de escanteio, Olavo de Carvalho surta outra vez: “generais
covardes”
Descrição: O astrólogo Olavo de Carvalho, guru do presidente Jair Bolsonaro,
surtou novamente nesta segunda-feira (5). Pelo Twitter, o bruxo bolsonarista
disse que o governo nada
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/deixado-de-escanteio-olavo-decarvalho-surta-outra-vez-generais-covardes/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 23:16:55
Título: Bolsonaro anuncia oficialmente apoio à candidatura de Russomanno em SP
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (5),
oficialmente, apoio à candidatura do deputado e apresentador Celso Russomanno
(Republicanos) à Prefeitura de São Paulo. Bolsonaro
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-anuncia-oficialmenteapoio-a-candidatura-de-russomanno-em-sp/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 22:52:44
Título: Trump deixou o hospital após minimizar o perigo da doença
Descrição: Atrás nas pesquisas, o presidente Donald Trump tem pressa para deixar
o hospital. Ele recebeu alta na noite desta segunda-feira (5). Segundo
levantamento da Reuters/Ipsos,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trump-minimiza-a-doenca-e-diz-quevai-deixar-hospital-hoje/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 22:20:39
Título: [Ao vivo] Eleições diretas na OAB, acompanhe o comício
Descrição: A advocacia brasileira retomou a bandeira de eleições diretas na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Não tem sentido que as eleições não sejam
diretas,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ao-vivo-eleicoes-diretas-na-oabacompanhe-o-comicio/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 21:52:59
Título: Moro exige depoimento presencial de Bolsonaro no Supremo
Descrição: O ex-ministro Sérgio Moro insiste em um depoimento presencial do
presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Moro protocolou
nesta segunda-feira (5), por meio
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-exige-depoimento-presencialde-bolsonaro-no-supremo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 19:28:18
Título: Oposição anuncia obstrução total na Câmara dos Deputados pelo auxílio de
R$ 600 até dezembro
Descrição: O líder da Bancada do PT, deputado Enio Verri (PR), e o líder da
Minoria na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), anunciaram nesta segundafeira (5)
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/oposicao-anuncia-obstrucao-totalna-camara-dos-deputados-pelo-auxilio-de-r-600-ate-dezembro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 18:30:15
Título: Sérgio Moro se agarra politicamente em Alvaro Dias
Descrição: O ocaso político do ex-juiz Sérgio Moro é de verter lágrimas até nos
jacarés que habitam o lago do Parque Barigui, na ex-República de Curitiba.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/sergio-moro-respirar-por-aparelhoe-recebe-boca-a-boca-de-alvaro-dias/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 15:43:47
Título: Projeto de deputado bolsonarista proíbe exposição de foto de agentes
condenados em órgãos públicos
Descrição: Um projeto de lei do deputado bolsonarista Coronel Tadeu (PSL-SP),
que está em tramitação na Câmara dos Deputados, quer proibir a exposição em
órgãos públicos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/projeto-de-deputado-bolsonaristaproibe-exposicao-de-foto-de-agentes-condenados-em-orgaos-publicos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 15:08:39
Título: Petrobras, em processo de privatização, ‘queima’ ativos no Uruguai
Descrição: A Petrobras autorizou a venda da totalidade de sua participação na
Petrobras Uruguay Distribuición, unidade da companhia que atua no mercado de
distribuição de combustíveis
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/petrobras-em-processo-deprivatizacao-queima-ativos-no-uruguai/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 14:39:57
Título: Tribunal do Reino Unido obriga banco inglês devolver a Nicolás Maduro
US$ 1 bilhão em ouro da Venezuela
Descrição: O Banco da Inglaterra será obrigado a devolver para o presidente
Nicolás Maduro US$ 1 bilhão em ouro depositados na instituição financeira pela
Venezuela. A
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/tribunal-do-reino-unido-obrigabanco-ingles-devolver-a-nicolas-maduro-us-1-bilhao-em-ouro-da-venezuela/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 13:59:32
Título: Disputa pela Prefeitura de SP: Boulos é candidato mais popular nas redes
sociais Twitter e Instagram
Descrição: Um balanço divulgado hoje (5) pela revista Veja mostra que entre
todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), é o mais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/disputa-pela-prefeitura-de-spboulos-e-candidato-mais-popular-nas-redes-sociais-twitter-e-instagram/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-05 13:59:29
Título: Dilma participa hoje de comício virtual do PT em Curitiba
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) vai entrar nesta segunda-feira, 5
de outubro, na campanha do candidato do partido à Prefeitura de Curitiba, Paulo
Opuszka. No

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/dilma-participa-hoje-de-comiciovirtual-do-pt-em-curitiba/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 10:31:36
Título: 38 milhões de brasileiros serão atingidos pelo fim do auxílio
emergencial
Descrição: O tema tem atrapalhado o governo, que tem na ampliação do Bolsa
Família e sua migração para Renda Brasil ou Renda Cidadã uma profusão de
anúncios desencontrados
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/38-milhoes-de-brasileiros-seraoatingidos-pelo-fim-do-auxilio-emergencial/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-06 10:01:51
Título: TV GGN 20h: Para entender o desmonte da Petrobrás
Descrição: Os comentários de Luis Nassif nesta segunda-feira, dia 6 de outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-para-entender-o-desmonte-dapetrobras/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 21:21:18
Título: Giro GGN: As notícias no Brasil e no Mundo
Descrição: As notícias que foram destaque na tarde de 5 de outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-no-brasil-e-no-mundo5/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 21:16:42
Título: Fux diz que STF não fará nenhum “pacto federativo” com o Planalto
Descrição: \Evidentemente o STF não deve participar desse pacto. Não consigo ver
o STF participando de pacto federativo\
Url :https://jornalggn.com.br/justica/fux-diz-que-stf-nao-fara-nenhum-pactofederativo-com-o-planalto/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 20:16:34
Título: China e a chegada da nova economia global
Descrição: A transição global para uma economia de carbono zero não tem volta e
a América Latina não pode ficar parada apostando nos combustíveis fósseis
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/china-e-a-chegada-da-nova-economia-global/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 20:13:09
Título: Ex-esposa de Bolsonaro, Ana Cristina comprou imóvel no Rio 65% mais
barato
Descrição: Parentes da ex-esposa do mandatário foram investigados no esquema
da \rachadinha\ de Flávio Bolsonaro. Ana Cristina trabalhou em gabinete de
Carlos
Url :https://jornalggn.com.br/justica/ex-esposa-de-bolsonaro-ana-cristinacomprou-imovel-no-rio-65-mais-barato/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 20:12:30
Título: Ex-secretário desmente governo Bolsonaro sobre desvio de R$ 7,5 milhões
para ação de Michelle
Descrição: Ministério da Saúde precisava, sim, dos recursos que a empresa
Marfrig doou exclusivamente para a compra de testes diagnósticos de Covid
Url :https://jornalggn.com.br/politica/ex-secretario-desmente-governo-bolsonarosobre-desvio-de-r-75-milhoes-para-acao-de-michelle/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 19:51:20
Título: CONTAG e DIEESE fazem o alerta sobre a desvalorização do salário mínimo

Descrição: O fim da Política de Valorização do Salário Mínimo vem contribuindo
para corroer o poder de compra do trabalhador e da trabalhadora
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/contag-e-dieese-fazem-o-alertasobre-a-desvalorizacao-do-salario-minimo/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 19:28:33
Título: Professores serão o segundo grupo a receber a vacina contra Covid em São
Paulo
Descrição: Estado espera receber as primeiras 6 milhões de doses da vacina
coronavac ainda em outubro. Vacinação deve começar em dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/professores-serao-o-segundo-grupo-areceber-a-vacina-contra-covid-em-sao-paulo/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 19:27:13
Título: Trabalhe ou labute na pandemia, por Michael Roberts
Descrição: A recessão será e está oferecendo uma oportunidade para as empresas,
especialmente as grandes, de se desfazerem de partes substanciais de sua força
de trabalho e substituí-los por máquinas, robôs, conectividade de trabalho
doméstico e algoritmos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/trabalhe-ou-labute-na-pandemia-pormichael-roberts/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 19:23:32
Título: A compulsão do Day Trade no cassino de um Titanic na boca do desastre
Descrição: Neste episódio da série Diário da Crise, Eduardo Costa Pinto e
Norberto Martins, analisam a maneira pela qual os segmentos financeiros no
Brasil (bancos, fundos e corretoras) exercem o seu poder econômico e político
Url :https://jornalggn.com.br/analise/a-compulsao-do-day-trade-no-cassino-de-umtitanic-na-boca-do-desastre/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 19:10:02
Título: Como anda a loucura militar americana: os preparativos para a guerra com
China, por Rogério Mattos
Descrição: O ocaso dos EUA a partir de Trump, abre uma larga avenida para a
consolidação de um mundo dividido em blocos regionais, mais ou menos como foi
esboçado tempos atrás com os BRICS.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/como-anda-a-loucura-militar-americana-ospreparativos-para-a-guerra-com-china/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 18:53:54
Título: Como três pandemias anteriores desencadearam grandes mudanças sociais
Descrição: Primeiro, as pandemias alteraram profundamente a visão de mundo de
uma sociedade. Em segundo, podem derrubar estruturas econômicas centrais. E,
finalmente, podem influenciar as lutas de poder entre nações
Url :https://jornalggn.com.br/politica/como-tres-pandemias-anterioresdesencadearam-grandes-mudancas-sociais/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-05 18:36:43
Título: Jornalismo, hegemonia e reações contra-hegemônicas, por Clarissa Peixoto
Descrição: No contexto contemporâneo, a agilidade persuasiva das redes e meios
de comunicação possibilita aos blocos hegemônicos disseminar sua visão de mundo.
Url :https://jornalggn.com.br/analise/jornalismo-hegemonia-e-reacoes-contrahegemonicas-por-clarissa-peixoto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 10:41:33

Título: Guedes incluiu na reforma administrativa dispositivo autorizando venda
de todas as estatais
Descrição: Dispositivo autorizava a privatizar de todas as empresas públicas, a
não ser que houvesse manifestação expressa de se manter o controle da atividade
estatal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-incluiu-na-reformaadministrativa-dispositivo-autorizando-venda-de-todas-as-estatais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 10:35:10
Título: Em nova promessa, Bolsonaro diz que indicará pastor ao STF e que corte
começará com oração
Descrição: A indicação de Kassio Nunes para a corte dividiu evangélicos que
apoiam o presidente. Enquanto Edir Macedo elogiou a escolha, Malafaia a chamou
de \vergonhosa\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-nova-promessa-bolsonaro-diz-queindicara-pastor-ao-stf-e-que-corte-comecara-com-oracao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 10:09:51
Título: CNMP atende pedido de Flávio Bolsonaro e investiga promotora que revelou
esquema de corrupção com Queiroz
Descrição: Decisão do corregedor Nacional do Ministério Público Rinaldo Reis
Lima, atende pedido de Flávio Bolsonaro, que lançou ofensiva contra a promotora
Patrícia do Couto Villela, responsável pela investigação das \rachadinhas\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cnmp-atende-pedido-de-flaviobolsonaro-e-investiga-promotora-que-revelou-esquema-de-corrupcao-com-queiroz/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 09:47:43
Título: Feminicídio: PM bolsonarista que posava com armas é morta pelo marido na
Bahia
Descrição: Rafaella Gonçalves era influenciadora e compartilhava nas redes
vídeos em que treinava tiros. O marido, Edson Salvador, também era policial e já
havia sido preso por violência doméstica
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-pm-bolsonarista-que-posavacom-armas-e-morta-pelo-marido-na-bahia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 09:39:48
Título: Moro já teria se arrependido de deixar o governo “atirando” e estuda ir
embora do país
Descrição: Rosângela Moro acredita que o marido já deu sua \contribuição\ ao
país e a família pressiona para que o ex-ministro de Bolsonaro passe uma
temporada dando aulas de Direito em outro país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-ja-teria-se-arrependido-dedeixar-o-governo-atirando-e-estuda-ir-embora-do-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 01:48:54
Título: Novo estudo indica que maconha poderia prevenir infecção pulmonar por
coronavírus
Descrição: Segundo cientistas da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados
Unidos, o THC, uma das substâncias psicoativas da maconha, fortalece a resposta
imunológica à infecção respiratória provocada pela covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/novo-estudo-indica-que-maconhapoderia-prevenir-infeccao-pulmonar-por-coronavirus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 01:12:52
Título: Por que precisamos tanto de Ibis Pereira e Denice Santiago?
Descrição: Leia na coluna de Rodrigo Perez: Quando o PT e o PSOL trazem para o
primeiro plano de seus projetos eleitorais em duas importantes capitais quadros
egressos das PMS, o objetivo é exatamente mostrar que a esquerda tem, sim, um

plano para a segurança pública, que não passa pela rejeição à polícia e tampouco
pela leniência com criminosos
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/rodrigo-perez-oliveira/por-queprecisamos-tanto-de-ibis-pereira-e-denice-santiago/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 01:07:53
Título: Ricardo Salles vai a clube de tiro durante o expediente
Descrição: Enquanto o Pantanal pega fogo, o ministro do Meio Ambiente decidiu
fazer disparos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ricardo-salles-vai-a-clube-de-tirodurante-o-expediente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 00:56:40
Título: Comunidade gay usa Twitter para provocar grupo supremacista apoiado por
Trump
Descrição: Com a hashtag #ProudBoys, lançaram campanha ressignificando o nome da
organização de extrema-direita do mesmo nome, que foi citado em discurso recente
do presidente estadunidense
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/comunidade-gay-usa-twitter-para-provocargrupo-supremacista-apoiado-por-trump/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 00:47:26
Título: Jornal Nacional destaca tentativa de reconciliação entre Maia e Guedes
Descrição: A dupla tem tido embates públicos sobre temas como privatizações e
reformas do governo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-tentativa-dereconciliacao-entre-maia-e-guedes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-06 00:36:25
Título: Um desastre chamado Guedes: até a declaração simplificada está em risco,
por Chico Vigilante
Descrição: \Agora, como o presidente quer ter um Bolsa Família com nome de Renda
Cidadã, a equipe de Guedes inventa mais uma atrocidade: acabar com a declaração
simplificada do IRPF, eliminando o desconto-padrão, que existe desde sempre e
alivia especialmente os assalariados da classe média\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/um-desastre-chamado-guedes-ate-adeclaracao-simplificada-esta-em-risco-por-chico-vigilante/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 23:58:03
Título: Ibope: deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) lidera pesquisa em Campinas
Descrição: Na 2ª colocação, há empate técnico entre cinco candidatos: Dr. Hélio
(PDT), Delegada Teresinha (PTB), Tourinho (PT), Orsi (PSD) e Dario
(Republicanos)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibope-deputado-estadual-rafa-zimbaldipl-lidera-pesquisa-em-campinas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 23:45:40
Título: Jovem é agredido por três homens no centro de SP pelo fato de ser negro
e gay: “Sensação de impotência”
Descrição: Robson Gael, além de agredido, foi chamado de \viadinho\ e \preto
safado\ por três homens enquanto passeava com seu cachorro, assista
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/jovem-e-agredido-por-tres-homens-nocentro-de-sp-pelo-fato-de-ser-negro-e-gay-sensacao-de-impotencia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 23:42:49
Título: Nobel de Medicina cede à propaganda ocidental e não dá prêmio à vacina
russa Sputnik V

Descrição: Em meio a um ano totalmente dominado pela pandemia do coronavírus, e
apesar de haver uma vacina produzida em tempo recorde, fundação sueca preferiu
premiar trio estadunidense que descobriu vírus da hepatite C
Url :https://revistaforum.com.br/global/nobel-de-medicina-cede-a-propagandaocidental-e-nao-da-premio-a-vacina-russa-sputnik-v/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 23:18:41
Título: Ibope: João Pessoa tem empate técnico quádruplo na liderança, Ricardo
Coutinho aparece em 3º
Descrição: O ex-governador enfrenta uma disputa judicial com o PT de João
Pessoa, que recusa o apoio definido pela direção nacional da legenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-joao-pessoa-tem-empate-tecnicoquadruplo-na-lideranca-ricardo-coutinho-aparece-em-3o/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 23:06:10
Título: Ibope: prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM) aparece isolado à
frente em pesquisa
Descrição: Três candidatos dividem a segunda posição em empate técnico: Ângela
Amin (Progressistas), Pedrão Silvestre (PL) e Elson Pereira (PSOL)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ibope-prefeito-de-florianopolis-geanloureiro-dem-aparece-isolado-a-frente-em-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 23:05:05
Título: TV Pública da Argentina inova e escala uma mulher para comentar os jogos
da seleção
Descrição: Ángela Lerena será parte da equipe de transmissão que acompanhará a
estreia do time de Lionel Messi nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar,
que começam a ser disputadas nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/tv-publica-da-argentina-inova-e-escalauma-mulher-para-comentar-os-jogos-da-selecao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 22:57:16
Título: “Terroristas”: Em resposta a Bolsonaro, MST ressalta que já doou mais de
3,4 mil toneladas de alimentos na pandemia
Descrição: Presidente divulgou um vídeo em indireta ao movimento social, o que
motivou bolsonaristas a levantarem o termo \terroristas\ no Twitter, \É sabido
que o uso de fake news é parte da estratégia do atual governo\, escreve o MST
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/terroristas-em-resposta-a-bolsonaromst-ressalta-que-ja-doou-mais-de-34-mil-toneladas-de-alimentos-na-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 22:50:18
Título: Ibope: Manuela D’Ávila lidera corrida em Porto Alegre com ampla vantagem
Descrição: Três candidatos, incluindo o atual prefeito Nelson Marchezan,
disputam uma vaga no segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-manuela-davila-lidera-corridaem-porto-alegre-com-ampla-vantagem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 22:13:41
Título: Após apelo de Celso de Mello, Fux coloca recurso de Bolsonaro em pauta
Descrição: O relator do caso pediu para votar o tema antes de sua aposentadoria,
prevista para a próxima semana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-apelo-de-celso-de-mello-fuxcoloca-recurso-de-bolsonaro-em-pauta/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 22:04:26
Título: Ibope Salvador: Bruno Reis (DEM) lidera com 42%, 2º lugar é dividido
entre três candidaturas em empate técnico

Descrição: Pastor Sargento Isidório (Avante), Major Denice (PT) e Olívia Santana
(PCdoB) disputam a segunda colocação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-salvador-bruno-reis-dem-lideracom-42-2o-lugar-e-dividido-entre-tres-candidaturas-em-empate-tecnico/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 21:49:18
Título: A cada 10 pessoas no mundo, 9 ainda estão vulneráveis à Covid-19, alerta
OMS
Descrição: Estimativa da entidade é que apenas cerca de 10% da população tenha
sido infectada pelo novo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-cada-10-pessoas-no-mundo-9-aindaestao-vulneraveis-a-covid-19-alerta-oms/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 19:33:54
Título: Forças Armadas usam verba de ação contra crime ambiental na Amazônia
para reformar quarteis, aponta revista
Descrição: Reportagem da Piauí demonstra que dinheiro da operação Verde Brasil 2
foi empregado em tinta, portas, telhas e outros materiais e serviços de
construção
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/forcas-armadas-usam-verba-de-acaocontra-crime-ambiental-na-amazonia-para-reformar-quarteis-aponta-revista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 11:09:38
Título: Sócio de agência AM4, investigada por fake news na campanha de
Bolsonaro, é detido com R$ 45 mil em dinheiro
Descrição: Alexandre Martins foi preso com R$ 45 mil em dinheiro vivo na rodovia
presidente Dutra e não soube explicar a origem dos valores. Ele foi liberado
após depor na PF em Volta Redonda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/socio-de-agencia-am4-investigada-porfake-news-na-campanha-de-bolsonaro-e-detido-com-r-45-mil-em-dinheiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-05 11:01:41
Título: Negro, vice-presidente da Versace divulga vídeo de abordagem policial
nos EUA por estar com sacola da marca de luxo
Descrição: \Estou em Beverly Hills sendo revistado por comprar em uma loja da
marca para qual trabalho\, afirmou Salehe Bembury durante a abordagem
Url :https://revistaforum.com.br/global/negro-vice-presidente-da-versacedivulga-video-de-abordagem-policial-nos-eua-por-estar-com-sacola-da-marca-deluxo/
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 FVS 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-coronavirusmanaus/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-06 03:00:00
Título: Fratelli Tutti: algumas impressões de uma encíclica para um mundo ferido
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603478-fratelli-tuttialgumas-impressoes-de-uma-enciclica-para-um-mundo-ferido
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-dasplataformas-de-ensino-remoto-entrevista-especial-com-marcos-dantas
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 07:09:42
Título: Nobel premia físicos que formularam teoria de buraco negro e acharam
objeto hipermaciço no centro da galáxia
Descrição: SÃO PAULO - O Prêmio Nobel de Física de 2020 foi concedido na manhã
desta terça-feira (6) aos físicos Roger Penrose, pela descoberta de que a
formação de buracos negros é uma previsão robusta da física teórica, e para
Reinhard Genzel com Andrea Ghez, cientistas que descobriram a existência de um
objeto hipermaciço no centro da galáxia.Nobel de Medicina
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/nobel-premia-fisicos-que-formularamteoria-de-buraco-negro-acharam-objeto-hipermacico-no-centro-da-galaxia-24678598
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 06:39:12
Título: Milícia e tráfico se unem em esquema de extorsão a camelôs no Rio que
envolveria guardas municipais, diz polícia
Descrição: RIO - Um esquema de extorsões e a cobrança de taxas para permitir o
trabalho de camelôs nas ruas de Madureira, na Zona Norte do Rio, é alvo de uma
operação da Polícia Civil nesta terça-feira.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/milicia-trafico-se-unem-em-esquema-deextorsao-camelos-no-rio-que-envolveria-guardas-municipais-diz-policia-24678600
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 07:10:41
Título: Soldado morta por marido PM tinha medida protetiva contra ele
Descrição: A soldado Sylvia Rafaella Gonçalves Pereira, de 38 anos, morta com um
tiro dado pelo marido, o também soldado Edson Salvador Ferreira de Carvalho, de
33, já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por violência
doméstica, em julho deste ano.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/soldado-morta-por-marido-pm-tinha-medidaprotetiva-contra-ele-24678507
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 07:00:26
Título: Governador do Rio e Witzel decidem parar de se falar
Descrição: Cláudio Castro e Wilson Witzel, o atual governador do Rio e seu
antecessor, hoje licenciado, estão sem se falar há semanas.Mas não são só
desconfianças mútuas que têm afastado os dois.Castro e Witzel, investigados pelo
MPF, têm dito a interlocutores que não podem se falar por questões legais — não
querem que ninguém pense que eles estão combinando versão.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governador-do-rio-witzel-decidemparar-de-se-falar-24678128
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 07:00:44
Título: Consumidores receberam R$ 676 milhões por falta de luz desde 2019
Descrição: A Aneel pagou R$ 676,7 milhões a consumidores como compensação por
interrupções de energia elétrica ocorridas desde 2019. O valor foi abatido na
conta de luz dos clientes.No ano anterior, foram R$ 618 milhões, por 79 milhões
de compensações.Já em 2020, até o momento, o valor foi de R$ 58 milhões, por
seis milhões de interrupções.O
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/consumidores-receberam-676-milhoespor-falta-de-luz-desde-2019-24677462
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 07:00:40
Título: MAM promove visitas para grupos de até oito pessoas

Descrição: RIO - Com cinco exposições em cartaz, além das mostras permanentes, o
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro reabriu as suas portas adaptado à
realidade pós-pandemia. Mesmo com um amplo espaço de circulação, a instituição
também oferece visitas mediadas para grupos de até oito pessoas que têm feito
sucesso entre os apreciadores da arte e da cultura. Os dois tipos de passeios
acontecem tanto nas áreas expositivas quanto nas partes externas.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/mam-promove-visitas-para-grupos-deate-oito-pessoas-24672152
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-06 07:00:21
Título: Crianças autistas ganham festa mensal dedicada a elas
Descrição: RIO — A emoção toma conta da consultora Tatiane Sousa, quando ela
relembra que, ao tentar marcar uma festa de aniversário para sua filha Layla, de
4 anos, autista, ouviu da equipe que a casa escolhida não teria como oferecer
suporte às necessidades da menina. Pode-se imaginar, então, sua alegria quando
participou, no mês passado, do Sábado Azul, primeiro evento dedicado a crianças
autistas criado pelo espaço Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, a pedido
de responsáveis.— Minha filha é uma espoleta. sal-dedicada-elas-24669881
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-06 10:07:46
Título: Sem rumo na economia, Bolsonaro costura arranjos frágeis e mantém rota
de colisão com Guedes
Descrição: Gestão sofre crises periódicas com embates entre ministro, que perdeu
a confiança plena do Planalto, com Marinho e Maia. Jantar sela tentativa de
trégua com o presidente da Câmara
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-06/sem-rumo-na-economia-bolsonarocostura-arranjos-frageis-e-mantem-rota-de-colisao-com-guedes.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 23:55:12
Título: Cientistas alertam sobre evidências “avassaladoras” de transmissão de
coronavírus por via aérea
Descrição: Em carta publicada na ‘Science’, um grupo de pesquisadores exorta as
autoridades a “transferir as atividades para áreas externas e melhorar a
ventilação de interiores”
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-05/cientistas-alertam-sobreevidencias-avassaladoras-de-transmissao-de-coronavirus-por-via-aerea.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 18:51:58
Título: É tempo de fazer escolhas e alianças corajosas
Descrição: O mundo exige coragem para garantir que a sociedade respire. O EL
PAÍS convida seus leitores brasileiros a assinarem nossa edição em português
para que possamos responder aos novos desafios
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/conheca-assinatura/2020-09-19/e-tempode-fazer-escolhas-e-aliancas-corajosas.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 17:29:07
Título: Justiça britânica anula decisão favorável a Guaidó sobre acesso ao ouro
da Venezuela
Descrição: Tribunal de Apelações de Londres pediu investigação sobre quem deve
ter acesso às reservas: Maduro ou o autoproclamado presidente interino
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-05/justica-britanica-anuladecisao-favoravel-a-guaido-sobre-acesso-ao-ouro-da-venezuela.html
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-encaraprocesso-eleitoral-inedito-com-mais-de-dez-eleicoes-marcadas-pela-pandemia.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 10:35:21
Título: O horror da fome ronda a família de Marlúcia diante do impasse sobre o
auxílio emergencial
Descrição: Relato de uma família de recicladoras de Fortaleza é exemplo da
incerteza de milhões de brasileiros diante das indefinições sobre os rumos dos
programas sociais do Governo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-05/o-horror-da-fome-ronda-afamilia-de-marlucia-diante-do-impasse-sobre-o-auxilio-emergencial.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 22:49:43
Título: “Foram vidas que não voltam mais”, diz liderança Terena que perdeu
parentes para a covid-19
Descrição: Etnia que vive na região que concentra mais mortes do Mato Grosso do
Sul conta com o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-05/foram-vidas-que-nao-voltammais-diz-lideranca-terena-que-perdeu-parentes-para-a-covid-19.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-05 18:22:37
Título: Joice Hasselmann: “Sofri um estupro moral, justo eu que fui a mulher que
mais ajudou Bolsonaro”
Descrição: Em entrevista ao EL PAÍS, no entanto, candidata do PSL à Prefeitura
de São Paulo corteja eleitor do presidente e afirma não ter traído ou rompido
com o Governo: “Continuo trabalhando por ele”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-23/joice-hasselmann-sofri-umestupro-moral-justo-eu-que-fui-a-mulher-que-mais-ajudou-bolsonaro.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: Kassio Nunes vai atrás de bolsonaristas radicais para reduzir
resistência a seu nome
Descrição: Não é só entre senadores que Kassio Nunes busca apoio a seu nome para
o STF (Supremo Tribunal Federal). Diante da resistência de alas mais radicais de
bolsonaristas e conservadores, o magistrado tentou contemporizar. No sábado,
buscou Silas Malafaia e, nesta segunda (5), Abraham Weintraub postou em suas
redes sociais que conversou durante \longas horas\ com o magistrado. O exministro da Educação defendeu a prisão de magistrados do STF antes de se exilar
no Banco Mundial.Leia mais (10/05/2020 - 23h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/kassio-nunes-vai-atras-de-bolsonaristas-radicaispara-reduzir-resistencia-a-seu-nome.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: Comitê Lula Livre lança campanha para acelerar julgamento de suspeição
no STF
Descrição: O Comitê Lula Livre decidiu qual será o mote de sua próxima campanha:
\Justiça lenta é injustiça\, pressionando pela votação imediata do habeas corpus
no qual a defesa de Lula (PT) alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para
julgar ações relacionadas ao ex-presidente.Leia mais (10/05/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/comite-lula-livre-lanca-campanha-para-acelerarjulgamento-de-suspeicao-no-stf.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: PT vai a Justiça contra Covas e alega disseminação de fake news

Descrição: O primeiro debate na TV da eleição de São Paulo já vai virar caso de
Justiça. O PT vai acionar o prefeito Bruno Covas (PSDB), acusando-o de
disseminar \fake news\. O tucano disse na Bandeirantes que o partido adversário
deixou \um grande rombo de R$ 7 bilhões em 2017\ ao fim da gestão Fernando
Haddad.Leia mais (10/05/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/pt-vai-a-justica-contra-covas-e-alega-disseminacaode-fake-news.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: PF apreende R$ 2,8 bi neste ano em inquéritos contra corrupção
Descrição: Balanço da Polícia Federal mostra que apreensões de bens em 2020 em
investigações de combate à corrupção e desvios de recursos públicos superaram
valores de anos anteriores. Até setembro, foram R$ 2,85 bilhões, mais do que o
ano todo de 2019 (R$ 2,7 bilhões) e de 2018 (R$ 2,5 bilhões).Leia mais
(10/05/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/pf-apreende-r-28-bi-neste-ano-em-inqueritos-contracorrupcao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: É falso que apenas três países, inclusive o Brasil, utilizem urnas
eletrônicas
Descrição: É falso o conteúdo de uma publicação que viralizou no Facebook
afirmando que, apesar de existirem 193 países no mundo, as urnas eletrônicas só
são utilizadas em Cuba e na Venezuela, além do Brasil. Dados do Idea (Institute
for Democracy and Electoral Assistance), que possui um levantamento sobre a
digitalização de processos eleitorais, mostram que ao menos 46 países utilizam
votação eletrônica em algum tipo de eleição (seja nacional, regional ou para
escolha de dirigentes sindicais). Desses, conforme o Comprova verificou, ao
menos outros 15 países, além do Brasil, utilizam máquinas de votação eletrônica
de gravação direta (não usam boletins de papel e registram os votos
eletronicamente, sem que o eleitor interaja com qualquer cédula física).Leia
mais (10/05/2020 - 08h08)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/e-falso-que-apenas-tres-paises-inclusive-o-brasil-utilizemurnas-eletronicas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: Em manifesto nas redes, mais de 400 médicos declaram apoio a Boulos e
Erundina
Descrição: Manifesto que circula nas redes sociais tinha 424 assinaturas de
médicos, até a noite deste domingo (4), em apoio à chapa formada por Guilherme
Boulos e Luiza Erundina, ambos do PSOL, que concorre à prefeitura de São
Paulo.Leia mais (10/05/2020 - 08h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/em-manifesto-nas-redes-mais-de-400-medicos-declaramapoio-em-boulos-e-erundina.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-05 00:00:00
Título: Deputados da oposição defendem modelo Kirchner para derrotar Bolsonaro
Descrição: Os deputados federais Alessandro Molon (RJ), líder da bancada do PSB
e ex-líder da oposição na Câmara, e José Guimarães (CE), responsável pelo grupo
que coordena as candidaturas municipais do PT, defenderam nesta segunda-feira
(5) que as esquerdas se unam em torno de uma candidatura em 2022 que tenha

chances reais de ganhar, mesmo que para isso candidatos já consolidados abram
mão de encabeçar a disputa.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-eleicoesmunicipais-em-live-da-folha.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-06 01:44:00
Título: Maia defende regulamentação do teto de gastos e pede união para aprovar
reformas
Descrição: Presidente da Câmara afirmou que a regulamentação do teto
possibilitará ajuda a milhões de famílias no ano que vem
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698098-maia-defende-regulamentacao-doteto-de-gastos-e-pede-uniao-para-aprovar-reformas/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 23:43:00
Título: Projeto cria política de estímulo à produção de veículos elétricos
Descrição: Estão previstas medidas como isenção de IPI e troca da frota de
automóveis do governo federal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693401-projeto-cria-politica-deestimulo-a-producao-de-veiculos-eletricos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 22:48:00
Título: Economista estima aumento do PIB e da renda com reforma tributária
Descrição: Uma audiência pública da comissão mista que analisa a matéria reuniu
especialistas para debater as propostas em discussão na Câmara e no Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698041-economista-estima-aumento-do-pibe-da-renda-com-reforma-tributaria/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 22:32:00
Título: Proposta autoriza Conselho Nacional de Assistência Social a recriar
colegiados internos
Descrição: Para os autores do projeto, o fim dos colegiados enfraqueceu o
controle social do Sistema Único de Assistência Social
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693045-proposta-autoriza-conselhonacional-de-assistencia-social-a-recriar-colegiados-internos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 22:08:00
Título: Proposta prevê que carros deverão usar somente biocombustível a partir
de 2030
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693405-proposta-preve-que-carrosdeverao-usar-somente-biocombustivel-a-partir-de-2030/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 21:35:00
Título: Brasileiro ainda não tem acesso a tratamentos para doenças do coração
Descrição: Frente Parlamentar em Defesa do Esporte realizou reunião para
discutir o assunto com cardiologistas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698015-brasileiro-ainda-nao-tem-acessoa-tratamentos-para-doencas-do-coracao/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 20:34:00
Título: Projeto proíbe multa por cancelamento de serviços de usuário que ficou
desempregado
Descrição: Isenção poderá valer para contratos de telefonia fixa ou móvel,
internet banda larga e TV por assinatura

Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693335-projeto-proibe-multa-porcancelamento-de-servicos-de-usuario-que-ficou-desempregado/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 20:30:00
Título: Proposta busca prevenir esquecimento de criança e animal em veículo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693684-proposta-busca-preveniresquecimento-de-crianca-e-animal-em-veiculo/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 20:05:00
Título: Proposta acaba com prescrição das ações de crimes relacionados à
corrupção
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696510-proposta-acaba-com-prescricaodas-acoes-de-crimes-relacionados-a-corrupcao/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-05 19:02:00
Título: Secretarias municipais de saúde pedem transposição de recursos da Covid19 para 2021
Descrição: Gestores municipais defendem a possibilidade de, ao fim do ano, fazer
um novo planejamento com o dinheiro destinado ao combate à pandemia que não for
gasto em 2020
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697950-secretarias-municipais-de-saudepedem-transposicao-de-recursos-da-covid-19-para-2021/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-06 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 6 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes
desta terça-feira (6), na qual Brasil mantém proibição da entrada de
estrangeiros por mais 1 mês, presidente do Quirguistão denuncia tentativa de
golpe de Estado, e EUA e Rússia avançam em negociação sobre controle de armas
nucleares.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020100616184005-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-6-de-outubro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-06 00:23:01
Título: Agronegócio 'também é vítima' dos problemas ambientais do Brasil, diz
vice-presidente da SNA
Descrição: Começou nesta segunda-feira (5), em formato digital, a Expofeira
Pelotas, uma das mais importantes feiras do agronegócio brasileiro. A Sputnik
Brasil conversou com autoridades do setor sobre os desafios da agropecuária no
país.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100616182322-agronegocio-tambem-evitima-dos-problemas-ambientais-do-brasil-diz-vice-presidente-da-sna/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-05 22:48:33
Título: Consulado 'paralelo' da Venezuela no Brasil gera crise e analista aponta
'encruzilhada' jurídica
Descrição: Um Consulado \paralelo\ da Venezuela no Brasil foi condenado em
comunicado do chanceler venezuelano, Jorge Arreaza. Sobre o assunto, a Sputnik
Brasil ouviu o pesquisador de Relações Internacionais, Wagner Menezes, que vê
problemas na postura brasileira e diz que o país deve buscar um \ambiente
pacífico\.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100516182049-consulado-paralelo-davenezuela-no-brasil-gera-crise-e-analista-aponta-encruzilhada-juridica/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-05 17:40:39

Título: Salles despacha atrás da mesa ao invés de ir ao 'campo de batalha',
critica especialista
Descrição: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, opta por administrar sua
pasta de dentro do gabinete, ao invés de ir para o campo de batalha, disse
especialista em direito ambiental à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100516181049-salles-despacha-atrasda-mesa-ao-inves-de-ir-ao-campo-de-batalha-critica-especialista/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-05 14:12:56
Título: Mourão diz que Brasil é alvo de ataques por 'questão ideológica'
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje (5) que o Brasil tem
sido alvo de ataques internacionais por \uma questão ideológica\ contrária ao
governo, após receber pressões de diversos setores pelos incêndios na Amazônia e
no Pantanal.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100516180868-mourao-diz-que-brasil-ealvo-de-ataques-por-questao-ideologica/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-05 10:45:03
Título: Governo autoriza envio da Força Nacional para ajudar no combate aos
incêndios no Pantanal
Descrição: O governo federal autorizou nesta segunda-feira (5) o emprego da
Força Nacional de Segurança Pública nas ações de combate a incêndios florestais
e queimadas no Pantanal, em Mato Grosso do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100516179643-governo-autoriza-envioda-forca-nacional-para-ajudar-no-combate-aos-incendios-no-pantanal/

