
      Boletim de Notícias – Brasil - 08/10/2020
             www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Data: 2020-10-08
Título: Che Guevara: 8 de outubro, dia infeliz na Quebrada del Yuro
Descrição: A recordação de acontecimentos alarmantes encontra, na sua 
existência, uma ânsia permanente de corroborar o modo e as circunstâncias em que
aconteceram, mesmo depois de 53 anos, como aconteceu com o combate lançado na 
Quebrada del Yuro em 8 de outubro, 1967, local inóspito e remoto da geografia 
boliviana. 
Url : http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/che-guevara-8-de-octubre-
dia-aciago-en-la-quebrada-del-yuro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 21:06:29
Título: ¿Cómo afectan la crisis económica y la pandemia a jóvenes brasileños de 
periferias?
Descrição: Dossier del Instituto Tricontinental analiza impactos directos del 
modelo neoliberal en el trabajo y la educación
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/como-afectan-la-crisis-
economica-y-la-pandemia-a-jovenes-brasilenos-de-periferias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 20:01:19
Título: \Mais contaminação e morte\, prevê especialista após paraquate ser 
liberado até 2021
Descrição: Agrotóxico vem sendo banido desde 2017, mas decisão da Anvisa reverte
parcialmente e permite venda do produto até 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/mais-contaminacao-e-morte-preve-
especialista-apos-paraquate-ser-liberado-ate-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 19:24:58
Título: Na Justiça, Boulos denuncia golpe aplicado no Facebook contra sua 
campanha
Descrição: Um perfil falso da rede social induzia eleitores a doarem para o 
candidato do PSOL e prometia participação em sorteio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/na-justica-boulos-denuncia-
golpe-aplicado-no-facebook-contra-sua-campanha
 
Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-08
Título: Palestina critica Israel e EUA por chantagear liderança palestina com 
sanções financeiras
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/08/c_139425706.htm

Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-08
Título: Economia brasileira perdeu US$ 3,482 bilhões em setembro, afirma Banco 
Central
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/08/c_139425761.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 18:57:53
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Título: Justiça Eleitoral do Rio intima Record e Crivella por propaganda 
irregular na TV
Descrição: Número da campanha de prefeito é reforçado por apresentadores em 
mensagem subliminar, segundo denúncia do MPE
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/justica-eleitoral-do-rio-intima-
record-e-crivella-por-propaganda-irregular-na-tv
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 18:26:27
Título: Governo do RS manda cortar a luz de escola ocupada pela comunidade 
Descrição: Na manhã desta quarta-feira (7), membros da comunidade escolar 
fizeram um ato em frente ao Palácio Piratini
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/rs-governo-manda-cortar-a-luz-
de-escola-ocupada-pela-comunidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 16:47:15
Título: MST apresenta demandas das famílias do campo a candidaturas das eleições
2020
Descrição: \Nunca precisamos tanto da reforma agrária”, afirma Kelli Mafort, da 
coordenação nacional do Movimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/mst-apresenta-demandas-das-
familias-do-campo-a-candidaturas-das-eleicoes-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 16:05:38
Título: Porto Alegre: Trabalhadores da saúde cobram ao MPT medidas contra 
demissões 
Descrição: Ministério Público do Trabalho reconhece legitimidade dos atos e 
lembra que liminar que impede demissões segue em vigor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/porto-alegre-trabalhadores-da-
saude-cobram-ao-mpt-medidas-contra-demissoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 15:38:27
Título: A cada 15 dias morre uma criança vítima do trabalho infantil no Brasil
Descrição: De 2007 a 2019, 23 crianças morreram anualmente, MPT lança nova 
campanha sobre as graves consequências da prática ilegal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/a-cada-15-dias-morre-uma-
crianca-vitima-do-trabalho-infantil-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 14:20:37
Título: Partido neonazista grego é declarado \organização criminosa\, multidão 
celebra na rua
Descrição: Julgamento reuniu milhares de antifascistas do lado de fora do 
Palácio de Justiça, na capital Atenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/partido-neonazista-passa-a-ser-
considerado-organizacao-criminosa-na-grecia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 13:39:27
Título: Caso Miguel: bens da família Corte Real são bloqueados para garantir 
indenização
Descrição: Decisão também aponta “discriminação estrutural” nas relações de 
trabalho com mãe e avó da criança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/caso-miguel-bens-da-familia-
corte-real-sao-bloqueados-para-garantir-indenizacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 12:46:37
Título: TSE disponibiliza assistente virtual no WhatsApp para tirar dúvidas 
sobre as eleições
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Descrição: A ferramenta também dá acesso a fatos desmentidos por agências de 
checagens para o eleitor saber o que é boato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/tse-disponibiliza-assistente-
virtual-no-whatsapp-para-tirar-duvidas-sobre-as-eleicoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 12:35:16
Título: Houve fraude nas últimas eleições da Bolívia? Estudos dizem que não
Descrição: Quase um ano depois, OEA não responde analistas que apontam que 
resultado não foi manipulado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/houve-fraude-nas-ultimas-
eleicoes-da-bolivia-estudos-dizem-que-nao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 11:13:38
Título: Chile: sete policiais responderão por abusos cometidos no último ano, 
relembre casos
Descrição: Investigações são baseadas em denúncias reunidas pelo Instituto 
Nacional de Direitos Humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/chile-sete-policiais-
responderao-por-abusos-cometidos-no-ultimo-ano-relembre-casos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 11:00:05
Título: Considerado \caribe amazônico\, Alter do Chão (PA) pode virar savana, 
alerta estudo 
Descrição: Possibilidade é cogitada por pesquisadores que estudam a região, 
desmatamento e queimadas seriam os responsáveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/considerado-caribe-amazonico-
alter-do-chao-pa-pode-virar-savana-alerta-estudo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-07 10:14:12
Título: O que é imperialismo? Pesquisadoras explicam o que esse debate tem a ver
com sua vida
Descrição: Marina Gouvêa e Olívia Carolino analisam o tema em evento que integra
a Semana Internacional de Luta Anti-imperialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/07/o-que-e-imperialismo-
pesquisadoras-explicam-o-que-esse-debate-tem-a-ver-com-sua-vida
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 10:26:15
Título: Uma mosca pousa na cabeça do vice de Trump e inseto vence o debate nos 
EUA
Descrição: O mundo não para de falar disso. Quem ganhou o debate dos vices? A 
mosca que pousou na cabeça de Mike Pence. Uma mosca posou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/uma-mosca-pousa-na-cabeca-do-vice-
de-trump-e-inseto-vence-o-debate-nos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 02:26:07
Título: Véio da Havan reaparece em público, ao lado de Bolsonaro, após 
misterioso sumiço
Descrição: O empresário catarinense Luciano Hang, o Véio da Havan, reapareceu em
público nesta quarta (7), em Brasília, na cerimônia de lançamento do programa 
Voo Simples. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/veio-da-havan-reaparece-em-publico-
ao-lado-de-bolsonaro-apos-misterioso-sumico/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 01:19:00
Título: Moro rompe silêncio após declaração polêmica de Bolsonaro sobre a Lava 
Jato
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Descrição: Na calada da noite desta quarta (7), o ex-juiz e ex-ministro Sérgio 
Moro rompeu o silêncio para fazer uma solene declaração acerca da polêmica fala 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-rompe-silencio-apos-
declaracao-polemica-de-bolsonaro-sobre-a-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 23:05:54
Título: A tropa não é a nação, por Roberto Amaral
Descrição: Roberto Amaral* “Vou consultar a Câmara, a tropa não é a nação. A 
tropa é parte da nação”. (D. Pedro I, 1822) A frase de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/a-tropa-nao-e-a-nacao-por-roberto-
amaral/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 22:32:18
Título: Piadista, Bolsonaro diz que acabou com a Lava Jato porque não há 
corrupção no governo
Descrição: O presidente Bolsonaro está aproveitando seus apoiadores, assessores 
e puxa-sacos em geral para ensaiar seu show de comédia. A piada mais recente ele
contou nesta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/piadista-bolsonaro-diz-que-acabou-
com-a-lava-jato-porque-nao-ha-mais-corrupcao-no-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 22:09:08
Título: Toffoli manda PF ouvir ministro da Educação sobre fala homofóbica
Descrição: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou
a Polícia Federal (PF) a colher o depoimento do ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, sobre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/toffoli-manda-pf-ouvir-ministro-da-
educacao-sobre-fala-homofobica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 21:44:06
Título: Gleisi Hoffmann vê “tapetão” no Supremo Tribunal Federal
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), se fosse 
usar um termo do futebol, diria que o Supremo Tribunal Federal (STF) levou para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-hoffmann-ve-tapetao-no-
supremo-tribunal-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 21:23:18
Título: STF: Deram o golpe no indicado do Bolsonaro
Descrição: A guerra de barragem contra o desembargador Kassio Marques, antes 
dele assumir o STF, tinha um objetivo estratégico: tirar do indicado do 
presidente Jair Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/stf-deram-o-golpe-no-indicado-do-
bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 20:34:17
Título: Plenário do STF irá julgar suspeição de Sérgio Moro, atribuição era da 
Segunda Turma
Descrição: O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) avocou nesta quarta-
feira (7) todas as ações penais que tramitam nas turmas, inclusive as da 
operação lava jato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/plenario-do-stf-ira-julgar-
suspeicao-de-sergio-moro-atribuicao-era-da-segunda-turma/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 20:24:50
Título: Ex-policial envolvido no assassinato de George Floyd é solto
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Descrição: O ex-policial Thomas Lane, 37, um dos quatro policiais envolvidos no 
assassinato do negro George Floyd, em Minneapolis no mês de maio, foi libertado 
da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ex-policial-envolvido-no-
assassinato-de-george-floyd-e-solto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 20:20:22
Título: [Vídeo] Pazuello do quartel da Saúde diz que nem sabia o que era o SUS
Descrição: O ministro do quartel da Saúde, general Eduardo Pazuello, reconheceu 
em uma cerimônia do governo que nem sabia o que era o SUS (Sistema Único 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-pazuello-do-quartel-da-saude-
diz-que-nem-sabia-o-que-era-o-sus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 19:15:47
Título: Flordelis: Justiça determina prazo de 48 horas para uso de tornozeleira 
eletrônica
Descrição: A deputada federal Flordelis dos Santos foi intimada a se apresentar 
na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para colocar a tornozeleira 
eletrônica em 48 horas. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flordelis-justica-determina-prazo-
de-48-horas-para-uso-de-tornozeleira-eletronica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 18:50:08
Título: URGENTE: PT pede intervenção do TSE nas televisões durante as eleições
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), pelo 
Twitter, defendeu uma posição mais proativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
em relação aos debates 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/urgente-pt-pede-intervencao-do-tse-
nas-televisoes-durante-as-eleicoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 16:47:21
Título: ‘A República de Curitiba deu na República da Tubaína’, diz Flávio Dino
Descrição: O governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB) foi ao Twitter nesta 
quarta-feira (7) para ironizar o ocaso da Lava Jato no governo de Jair 
Bolsonaro. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/a-republica-de-curitiba-deu-na-
republica-da-tubaina-diz-flavio-dino/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 15:51:47
Título: Editorial do New York Times defende voto em Biden contra Trump
Descrição: O jornal The New York Times anunciou, nesta quarta-feira (7), seu 
apoio ao candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que 
enfrenta uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/editorial-do-new-york-times-
defende-voto-em-biden-contra-trump/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-07 15:13:03
Título: Lula diz que ‘não vai fugir para os EUA’ em referência a Moro
Descrição: O ex-presidente Lula não deixou barato a informação de que seu algoz,
o ex-juiz Sérgio Moro, está de mudança para os Estados Unidos. Em entrevista 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-diz-que-nao-vai-fugir-para-os-
eua-em-referencia-a-moro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 10:39:25
Título: Fim do auxílio emergencial trava a economia e agride parcela mais pobre 
da população, alerta Fenae
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Descrição: Quando o benefício for encerrado, segundo estudo da FGV, 38 milhões 
de brasileiros ficarão desamparados.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/fim-do-auxilio-emergencial-trava-a-
economia-e-agride-parcela-mais-pobre-da-populacao-alerta-fenae/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 10:29:15
Título: Vamos mesmo reconstruir o Brasil?, por Izaías Almada
Descrição: Na contramão de um velho adágio popular, a nossa elite, essa anomalia
que no passado se chamava de classe dominante, come caviar e arrota salame.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/vamos-mesmo-reconstruir-o-brasil-por-
izaias-almada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 10:00:18
Título: Um Raio X das exportações brasileiras até setembro
Descrição: Primeiro, a China. Até setembro as exportações para lá foram 
superiores ao mesmo período do ano passado em US$ 6,6 bilhões, alta de 14,05%.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/um-raio-x-das-exportacoes-
brasileiras-ate-setembro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 09:00:19
Título: Manchetes dos jornais dos Estados Unidos
Descrição: Economia Memorando interno vincula 34 casos de coronavírus à Casa 
Branca: relatório 10K TheHillpor Zack Novas esperanças de estímulo desaparecem 
enquanto os riscos econômicos aumentam 500+ NYT&gt, Página inicial do 
NYTimes.compor Ben Casselman e Jim Tankersley/ 3h O coronavírus jogou cerca de 
100 milhões de pessoas na pobreza extrema, estima o Banco Mundial 2K WSJ.com: 
World News 7 Negócios Samsung [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-estados-unidos-
7/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 00:02:37
Título: Bolsonaro anuncia o fim da corrupção no Brasil
Descrição: Em pronunciamento, presidente disse ter acabado com a operação Lava-
Jato uma vez que “não existe mais corrupção no governo”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-anuncia-o-fim-da-corrupcao-no-
brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 23:00:02
Título: TV GGN 20h: Com Supremo, com tudo, a grande pizza da Lava Jato
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos na política e na economia do Brasil nesta quarta-feira, 07 de 
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-com-supremo-com-tudo-a-grande-
pizza-da-lava-jato/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 22:45:28
Título: Bolsonaro anuncia apoio a saudita para comando na OMC
Descrição: País também endossou candidatura da nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, 
apontada como favorita para assumir o cargo por ter apoio dos EUA e da UE
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-anuncia-apoio-a-saudita-para-
comando-na-omc/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 22:21:43
Título: Bolsonaro encaminha duas indicações para Anvisa
Descrição: Nomes de Meiruze Souza Freitas e de Cristiane Rose Jourdan Gomes 
foram publicados no Diário Oficial da União, mas dependem de aprovação do Senado
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-encaminha-duas-indicacoes-para-
anvisa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 21:46:56
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama econômico global
Descrição: Mercados fecham em alta nos Estados Unidos e na Europa, enquanto 
índice de atividade no Japão mostra que economia do país parou de se contrair
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
economico-global/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 21:25:21
Título: Parlamento Europeu aprova resolução: política ambiental de Bolsonaro 
pode afetar acordo do Mercosul
Descrição: Bancada francesa mostrou \extrema preocupação com a política 
ambiental de Jair Bolsonaro, que vai na contramão dos compromissos firmados no 
Acordo de Paris\
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/parlamento-europeu-aprova-resolucao-
politica-ambiental-de-bolsonaro-pode-afetar-acordo-do-mercosul/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 21:24:59
Título: Coletivo, por Wilson Ramos Filho (Xixo)
Descrição: Funciona assim: um grupo de militantes se apresenta por intermédio de
co-candidaturas, em nome de um mandato coletivo. Formalmente, perante o TRE, 
consta apenas o nome de um dos co-candidatos.
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/coletivo-por-wilson-ramos-filho-xixo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 20:19:33
Título: Flávio Bolsonaro usa verba pública para dançar com Sikera Jr.
Descrição: Sob justificativa de agenda importante, senador foi a Manaus e 
participou de programa de TV junto com irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/flavio-bolsonaro-usa-verba-publica-para-
dancar-com-sikera-jr/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 20:14:18
Título: Com medo de atentado, Moro diz que nunca quis prejudicar Bolsonaro
Descrição: \Nunca foi minha intenção ser algoz do presidente ou prejudicar o 
governo. Na verdade, lamentei extremamente o fato de ter de adotar essa 
posição\, disse
Url :https://jornalggn.com.br/politica/com-medo-de-atentado-moro-diz-que-nunca-
quis-prejudicar-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 20:09:28
Título: Mudanças climáticas e Covid 19: perspectivas futuras para enfrentamentos
de eventos extremos
Descrição: Viver em uma sociedade global significa enfrentar riscos múltiplos 
moldados por diversos “estressores”, pois há grandes incertezas em termos do que
o mundo será daqui há 20, 30 ou 40 anos.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/mudancas-climaticas-e-covid-19-
perspectivas-futuras-para-enfrentamentos-de-eventos-extremos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 19:47:04
Título: Negras são 28% da população, enquanto menos de 5% são eleitas
Descrição: Dados do Movimento Mulheres Negras mostram que elas ficaram atrás de 
homens brancos, homens negros e de mulheres brancas nos dois cargos
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/negras-sao-28-da-populacao-enquanto-
menos-de-5-sao-eleitas/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-08 09:42:28
Título: Bolsonaro grava vídeo pedindo votos para Wal do Açaí, ex-funcionária 
fantasma na Câmara
Descrição: \Ela está botando até o nome Wal Bolsonaro. Tá autorizado\, diz o 
presidente no vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-grava-video-pedindo-votos-
para-wal-do-acai-ex-funcionaria-fantasma-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-08 01:57:32
Título: Lula e Grupo de Puebla entregam último apoio em campanha por Nobel da 
Paz para médicos cubanos
Descrição: Vencedor da premiação deve ser anunciado na manhã desta sexta-feira, 
em Oslo. Outros candidatos são o presidente russo Vladimir Putin, a ativista 
ambiental sueca Greta Thunberg e a OMS
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-e-grupo-de-puebla-entregam-ultimo-
apoio-em-campanha-por-nobel-da-paz-para-medicos-cubanos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-08 01:40:41
Título: Eleições municipais e a luta dos movimentos populares contra o 
neoliberalismo
Descrição: Leia na coluna de Raimundo Bonfim:  Precisamos eleger prefeitos (as),
vereadores (as) que se coloquem contra a política econômica e o governo 
Bolsonaro, quem defendam a vida, a soberania, os direitos, a democracia e o 
direito à cidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eleicoes-municipais-e-a-luta-dos-
movimentos-populares-contra-o-neoliberalismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-08 00:24:17
Título: Greve dos aeroviários: Alencar aciona Anac sobre protocolos de segurança
do aeroporto de Guarulhos
Descrição: Entre os pontos questionados está o silêncio da agência sobre 
denúncias feitas por sindicalistas sobre problemas de manutenção em aviões
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/greve-dos-aeroviarios-alencar-
aciona-anac-sobre-protocolos-de-seguranca-do-aeroporto-de-guarulhos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-08 00:01:38
Título: Duas mulheres vencem o Prêmio Nobel de Química
Descrição: Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier foram escolhidas por seu 
trabalho de correção de alterações em doenças de base no genoma. É a terceira 
vez que o prêmio é exclusivo das mulheres: a primeira foi com Marie Curie, em 
1911
Url :https://revistaforum.com.br/global/duas-mulheres-vencem-o-premio-nobel-de-
quimica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 23:01:12
Título: Futebol e a disputa da classe trabalhadora
Descrição: Diz o ditados que política, futebol e religião não se discute. Este é
um dito censor e completamente irreal no Brasil. Nunca discutimos tanto o 
futebol, a política, as religiões e a classe trabalhadora discute tudo isso em 
seu cotidiano. As torcidas organizadas são vigiadas, reprimidas, muitas vezes 
criminalizadas. Mas são igualmente tema de estudos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/futebol-e-a-disputa-da-classe-
trabalhadora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 22:55:17
Título: RedeTV! cancela debate e aumenta “apagão” nas eleições municipais
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Descrição: Record, SBT e CNN Brasil desmarcaram debates, PT pretende entrar com 
ação no TSE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/redetv-cancela-debates-e-aumenta-
apagao-nas-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 22:07:31
Título: Boulos diz que articulação por apoio do PT em São Paulo “seria muito bem
vinda”
Descrição: \Se a esquerda estiver unida, ou estivesse unida, a gente teria 
melhores condições e mais força para poder derrotar Bolsonaro\, declarou o 
candidato ao Jornal da Fórum, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-diz-que-articulacao-por-apoio-
do-pt-em-sao-paulo-seria-muito-bem-vinda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 21:53:46
Título: Vídeo: craque do Liverpool defende morador de rua de agressão por grupo 
fascista
Descrição: Atacante egípcio Mohamed Salah encarou jovens que molestavam um sem-
teto em um posto de gasolina onde o jogador abastecia o seu carro, e disse a 
eles “se amanhã um de vocês estiver na pior, vai querer ser tratado assim?”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/video-craque-do-liverpool-defende-
morador-de-rua-de-agressao-por-grupo-fascista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 21:02:11
Título: Vai ter aliança PT-PSOL, Boulos? Candidato a prefeito de SP responde
Descrição: Cynara Menezes entrevista com exclusividade o candidato do PSOL. 
Participação de Renato Rovai, Fabiana Moraes e Lula Costa Pinto
Url :https://revistaforum.com.br/videos/vai-ter-alianca-pt-psol-boulos-
candidato-a-prefeito-de-sp-responde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 20:29:10
Título: Redatora de site de rap é agredida por PM com tapa no rosto em Manaus: 
“Tentou quebrar meu braço”
Descrição: Estudante de jornalismo de 18 anos relatou ainda que policial a 
chamou de \puta\, antes da agressão física, por acreditar que ela estaria 
filmando uma abordagem, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/redatora-de-site-de-rap-e-agredida-por-
pm-com-tapa-no-rosto-em-manaus-tentou-quebrar-meu-braco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 20:16:55
Título: Entenda o que é e como vai funcionar o Pix
Descrição: Novo sistema eletrônico de pagamentos e transferências entra em 
funcionamento em 16 de novembro, ele será gratuito para pessoas físicas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/entenda-o-que-e-e-como-vai-funcionar-
o-pix/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 19:48:03
Título: Sílvio Santos demite Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta
Descrição: Mara Maravilha escapou. O próprio Silvio Santos pediu para que ela 
fosse poupada e a manteve contratada
Url :https://revistaforum.com.br/midia/silvio-santos-demite-livia-andrade-leao-
lobo-e-mamma-bruschetta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 19:43:06
Título: Pesquisa Fórum: para 80%, queimadas no Pantanal e na Amazônia resultam 
de atos criminosos
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Descrição: Entre os entrevistados, 47% acham que governo Bolsonaro não tem culpa
dos incêndios na Amazônia e 36,1% atribuem a responsabilidade dessas ocorrências
a ele
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisa-forum-para-80-queimadas-no-
pantanal-e-na-amazonia-resultam-de-atos-criminosos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 19:03:47
Título: Maia se une a Guedes contra Rogério Marinho pelo Teto de Gastos
Descrição: Recém-reconciliada, a dupla une esforços para conter os investimentos
pretendidos pelo ministro do Desenvolvimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-se-une-a-guedes-contra-rogerio-
marinho-pelo-teto-de-gastos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 18:37:37
Título: Toffoli manda PF tomar depoimento do ministro da Educação, que pode ser 
indiciado por homofobia
Descrição: PGR pediu e ministro do STF autorizou tomada de depoimento de Milton 
Ribeiro para decidir se abre inquérito contra o titular do MEC, que fez ataques 
a homossexuais em entrevista a jornal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/toffoli-manda-pf-tomar-depoimento-do-
ministro-da-educacao-que-pode-ser-indiciado-por-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-07 18:30:33
Título: Mais de 30% da população não sabe nada sobre rachadinhas e cheques de 
Michelle, revela Pesquisa Fórum
Descrição: Para mais de 50% dos entrevistados tanto os filhos de Bolsonaro 
quanto Michelle são culpados nesses casos
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/mais-de-30-da-populacao-nao-sabe-
nada-sobre-rachadinhas-e-cheques-de-michelle-revela-pesquisa-forum/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-07 15:32:20
Título: QAnon: quatro candidatos a vereador mostram como conspiração invadiu 
estas eleições municipais
Descrição: Uns são descarados. Outros, mais discretos. E alguns compartilham os 
delírios sem nem saber do que se trata.The post QAnon: quatro candidatos a 
vereador mostram como conspiração invadiu estas eleições municipais appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/07/qanon-quatro-candidatos-a-vereador-
mostram-como-conspiracao-invadiu-estas-eleicoes-municipais/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-08 03:00:00
Título: “Fratelli Tutti é a afirmação do amor fraterno em sua dimensão 
universal”. Entrevista especial com Luiz Gonzaga Belluzzo
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603519-fratelli-tutti-e-
a-afirmacao-do-amor-fraterno-em-sua-dimensao-universal-entrevista-especial-com-
luiz-gonzaga-belluzzo
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-08 03:00:00
Título: Onça-pintada, símbolo da biodiversidade brasileira, é agora ícone do 
drama das queimadas. Entrevista especial com Fernando Tortato
Descrição: As queimadas na Amazônia e agora no Pantanal estão diariamente nas 
manchetes do mundo todo. A luta pela sobrevivência de anima [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603573-onca-pintada-simbolo-da-biodiversidade-
brasileira-e-agora-icone-do-drama-das-queimadas-entrevista-especial-com-
fernando-tortato
 
Fonte: IHU Notícias
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Data: 2020-10-07 03:00:00
Título: Fratelli Tutti: “Francisco confirma em definitivo que representa hoje a 
consciência moral e intelectual da humanidade”. Entrevista especial com Rubens 
Ricupero
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603511-fratelli-tutti-
francisco-confirma-em-definitivo-que-representa-hoje-a-consciencia-moral-e-
intelectual-da-humanidade-entrevista-especial-com-rubens-ricupero
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-07 03:00:00
Título: Fratelli Tutti e a inacreditável lucidez de Francisco. Entrevista 
especial com Roberto Romano
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603517-fratelli-tutti-e-
a-inacreditavel-lucidez-de-francisco-entrevista-especial-com-roberto-romano
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-07 03:00:00
Título: O empreendedorismo popular está em ascensão nas periferias. Entrevista 
especial com Henrique Costa
Descrição: A crise econômica, o desemprego estrutural e a 
http://www.ihu.unisinos.br/603528-o-empreendedorismo-popular-esta-em-ascensao-
nas-periferias-entrevista-especial-com-henrique-costa
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-08 07:16:46
Título: Polícia investiga estupro coletivo em favela da Zona Sul do Rio
Descrição: A Polícia Civil do Rio investiga um estupro coletivo praticado contra
uma adolescente de 14 anos, no alto do Morro do Cantagalo, em Copacabana, na 
Zona Sul da cidade. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/policia-investiga-estupro-coletivo-em-
favela-da-zona-sul-do-rio-24682441
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-08 06:56:54
Título: Renan Calheiros, da reclusão à defesa de Bolsonaro
Descrição: Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) observava todos os passos da gestão Jair Bolsonaro. Recluso 
politicamente e sem voz ativa no atual governo, o aliado do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) — o petista fez questão de visitar o emedebista na 
unidade de saúde após o procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no 
rim direito —, decidiu voltar aos holofotes. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/renan-calheiros-da-reclusao-defesa-de-
bolsonaro-24681989
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-08 07:15:45
Título: Senador diz que não receberá Kassio Nunes
Descrição: O senador Jorge Kajuru, do Cidadania de Goiás, afirmou que não se 
reunirá com Kassio Marques antes da sabatina do indicado de Jair Bolsonaro ao 
STF. \Não tenho nada a falar com ele. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/senador-diz-que-nao-recebera-
kassio-nunes-24682338
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-08 07:00:16
Título: Marco Aurélio nega pedido de Sara Giromini para acesso integral ao 
inquérito das fake news
Descrição: Marco Aurélio Mello negou um pedido da defesa da extremista Sara 
Giromini para ter acesso à íntegra do inquérito das fake news. \Este processo 
somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, 
que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado.
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Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/marco-aurelio-nega-pedido-de-sara-
giromini-para-acesso-integral-ao-inquerito-das-fake-news-24682330
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-08 06:30:27
Título: Ministério da Saúde não sabe quantos quilombolas pegaram Covid-19
Descrição: O Ministério da Saúde não tem registro sobre quantos quilombolas ou 
integrantes de comunidades tradicionais contraíram Covid-19.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-nao-sabe-
quantos-quilombolas-pegaram-covid-19-24682310
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-08 08:23:00
Título: Por que decisão de Ricardo Salles sobre manguezais representa 'volta no 
tempo' de quase 500 anos
Descrição: Bioma é protegido no Brasil desde 1577, na época colonial. No fim de 
setembro, Conselho ambiental comandado por governo revogou norma que protegia 
mangues
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54461270
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-08 07:55:37
Título: É tarde demais para conter influência global da China, diz dissidente e 
artista Ai Weiwei
Descrição: O artista e dissidente chinês disse que o Ocidente deveria ter se 
preocupado com o crescimento do poder mundial de Pequim décadas atrás. Agora, 
qualquer país que desafie os interesses chineses “sofrerá as consequências”, 
alerta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54454841

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-07 19:31:23
Título: Bernie Sanders: 'Indígenas e quilombolas estão sob implacável ataque do 
governo Bolsonaro' em Alcântara
Descrição: Exclusivo: à BBC News Brasil, ex-pré-candidato à Presidência dos EUA 
diz que 'afrodescendentes e indígenas do Brasil estão sob ataque implacável sob 
o governo do presidente Bolsonaro', carta pede que orçamento de Defesa dos EUA 
para o ano que vem não ponha em risco comunidades que vivem perto de base de 
Alcântara.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54456368
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-08 00:49:03
Título: Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil
Descrição: Brasil supera 5 milhões de casos e soma 148.228 mortes por covid-19. 
EUA endurecem requisitos para aprovar a futura vacina contra a covid-19, 
enquanto Casa Branca registra mais um caso positivo de infecção pelo vírus. ONU 
alerta que há sinais “preocupantes” de novas ondas de contágio.
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-07/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-07 18:58:00
Título: “Se colocarmos a criança realmente no centro, como pedia Maria 
Montessori, tudo muda para sempre” 
Descrição: A jornalista italiana Cristina De Stefano passou cinco anos 
investigando a vida desta mulher e sua influência na pedagogia e na educação 
atual. O resultado é a biografia mais completa da criadora do Método Montessori 
feita até hoje
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-07/se-colocarmos-a-crianca-
realmente-no-centro-como-pedia-maria-montessori-tudo-muda-para-sempre.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-07 19:15:20
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Título: “Nosso objetivo é imunizar 60% da população africana”
Descrição: O virologista John Nkengasong, codiretor do África CDC, aposta na 
coordenação entre países e prepara uma estratégia comum para garantir o acesso à
vacina. O continente acumula 34.000 mortos, do um milhão em todo o mundo, mas o 
cientista pede cautela diante da periculosidade do vírus
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-07/nosso-objetivo-e-
imunizar-60-da-populacao-africana.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-08 00:00:00
Título: A mudança de tom do presidente e a crise na base bolsonarista, ouça 
podcast
Descrição: Nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom de 
declarações públicas e tentou se aproximar politicamente de grupos antes 
atacados por ele, como o centrão e membros do Supremo Tribunal Federal.Leia mais
(10/08/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/10/a-mudanca-de-tom-do-presidente-e-a-crise-na-base-
bolsonarista-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-07 00:00:00
Título: Eduardo Paes tenta escapar de juiz 'linha dura' em ação sobre corrupção 
e lavagem de dinheiro
Descrição: Eduardo Paes (DEM) tenta tirar das mãos do juiz Flávio Itabaiana, 
considerado \linha dura\, a ação penal em que é acusado de corrupção, lavagem e 
falsidade ideológica eleitoral pela prática de caixa dois nas eleições de 2012 
com recursos da Odebrecht.Candidato à Prefeitura do Rio, ele quer enviar o caso 
a outra zona eleitoral em que já responde a uma denúncia mais branda pelo 
suposto recebimento de recursos ilegais da empreiteira em 2008. A defesa do ex-
prefeito alega que os dois processos tratam de temas semelhantes, embora sejam 
fruto de investigações distintas.Leia mais (10/07/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/eduardo-paes-tenta-escapar-de-juiz-linha-dura-em-
acao-sobre-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-07 00:00:00
Título: Escritório ligado a Kassio foi alvo do TCU por contrato com gestão 
petista
Descrição: A contratação de escritório de advocacia ligado ao juiz federal 
Kassio Nunes, 48, para prestar serviços à antiga Cepisa (Companhia Energética do
Piauí), hoje Equatorial Piauí, motivou a abertura de uma apuração no TCU 
(Tribunal de Contas da União). Auditores da corte apontaram irregularidades por 
falta de licitação.Leia mais (10/07/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/escritorio-ligado-a-kassio-foi-alvo-do-tcu-por-contrato-com-
gestao-petista.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-07 00:00:00
Título: Conveniência política dita relação entre Bolsonaro e a Lava Jato
Descrição: Jair Bolsonaro extraiu benefícios eleitorais da avalanche produzida 
pela Lava Jato, mas nunca foi um político particularmente interessado no combate
à corrupção. Como deputado, não deu atenção ao tema e, na última campanha, só 
falava da roubalheira para fustigar seus adversários na disputa.Leia mais 
(10/07/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/10/conveniencia-politica-dita-relacao-entre-
bolsonaro-e-a-lava-jato.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-07 00:00:00
Título: Mais de 140 juristas e advogados assinam carta em apoio a Boulos e 
Erundina
Descrição: Um grupo de cerca de 140 juristas e advogados -alguns deles antigos 
eleitores do PT- assinou uma carta em apoio à candidatura da chapa de Guilherme 
Boulos e Luiza Erundina (PSOL-SP) para a Prefeitura de São Paulo.Leia mais 
(10/07/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/mais-de-140-juristas-e-advogados-assinam-
carta-em-apoio-a-boulos-e-erundina.shtml
 

Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2020/10/cidades-perdidas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-07 00:00:00
Título: Hospital das Forças Armadas gastou mais de R$ 324 mil com saúde de 
Bolsonaro e ministros
Descrição: O Hospital das Forças Armadas gastou mais de R$ 324 mil com 
procedimentos de saúde relacionados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
o vice Hamilton Mourão e seus dependentes, além dos ministros, desde janeiro de 
2019.Leia mais (10/07/2020 - 23h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/hospital-das-forcas-armadas-gastou-mais-de-r-324-
mil-com-saude-de-bolsonaro-e-ministros.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 01:43:00
Título: Proposta exige divulgação do valor pago por propaganda do poder público
Descrição: Medida poderá valer para os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e para Ministério Público e Defensoria Pública
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693808-proposta-exige-divulgacao-do-
valor-pago-por-propaganda-do-poder-publico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 00:39:00
Título: Proposta permite cassar aposentadoria de político condenado por 
corrupção
Descrição: Texto prevê a perda de todos os direitos concedidos em razão do 
exercício de cargo eletivo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693775-proposta-permite-cassar-
aposentadoria-de-politico-condenado-por-corrupcao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 00:02:00
Título: Projeto torna crime entrar com peças ou acessórios de celular em 
presídio
Descrição: Texto prevê detenção de três meses a um ano, pena já aplicada a quem 
ingressa ou facilita o ingresso do aparelho
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693490-projeto-torna-crime-entrar-com-
pecas-ou-acessorios-de-celular-em-presidio/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 23:40:00
Título: Projeto assegura a usuário informação em tempo real sobre redução da 
velocidade de conexão à internet
Descrição: NA
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696500-projeto-assegura-a-usuario-
informacao-em-tempo-real-sobre-reducao-da-velocidade-de-conexao-a-internet/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 23:22:00
Título: Câmara recebe projeção de símbolo da luta contra o câncer de mama
Descrição: Cerca de 14 mil mulheres morrem anualmente no País por causa da 
doença
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698483-camara-recebe-projecao-de-
simbolo-da-luta-contra-o-cancer-de-mama/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 23:06:00
Título: Proposta determina que bibliotecas públicas tenham acervo de literatura 
infantil
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698535-proposta-determina-que-
bibliotecas-publicas-tenham-acervo-de-literatura-infantil/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 22:20:00
Título: Parlamento Jovem brasileiro terá edição virtual em 2020
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698673-parlamento-jovem-brasileiro-tera-
edicao-virtual-em-2020/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 21:37:00
Título: Câmara lança campanha contra violência política de gênero com foco nas 
eleições municipais
Descrição: A iniciativa é da Secretaria da Mulher, com apoio da 1ª Secretaria
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698624-camara-lanca-campanha-contra-
violencia-politica-de-genero-com-foco-nas-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 21:08:00
Título: Revogação de resoluções do Conama põe meio ambiente em risco, dizem 
especialistas
Descrição: Em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, eles também 
criticaram a redução da participação da sociedade civil no conselho
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698615-revogacao-de-resolucoes-do-
conama-poe-meio-ambiente-em-risco-dizem-especialistas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-07 19:43:00
Título: Deputados questionam custo de adesão a consórcio internacional de 
vacinas
Descrição: Brasil terá de pagar R$ 830 milhões pela adesão à coalizão de 168 
países para garantir vacina contra a Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698631-deputados-questionam-custo-de-
adesao-a-consorcio-internacional-de-vacinas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-08 02:36:49
Título: Sob pressão no 5G, Brasil deve saber 'tirar proveito' da rivalidade EUA-
China, diz pesquisador
Descrição: Sob ameaça dos Estados Unidos contra o 5G da Huawei, agora a China 
também, de forma sutil, alerta o Brasil sobre a questão. Para discutir o 
assunto, a Sputnik Brasil ouviu um pesquisador das relações sino-brasileiras da 
FGV, que diz que o Brasil deve buscar vantagens na disputa entre as potências.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100816192598-sob-pressao-do-5g-
brasil-deve-saber-tirar-proveito-da-rivalidade-eua-china-diz-pesquisador/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2020-10-07 19:50:59
Título: Bolsonaro 'caiu nos braços da velha política', afirma especialista
Descrição: Personalidades influentes da direita como o comentarista Caio Coppola
e o ideólogo Olavo de Carvalho criticaram duramente o presidente da República 
nesta semana, após Jair Bolsonaro ter indicado o desembargador Kassio Nunes para
o STF.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100716191994-atacado-por-aliados-
bolsonaro-caiu-nos-bracos-da-velha-politica-afirma-especialista/
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