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Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-10
Título: Inflação no Brasil subiu 0,64% em setembro, maior resultado mensal desde
2003
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/10/c_139430042.htm

Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-10
Título: Governo chinês doa mais de R$ 1,6 milhão de equipamentos médicos-
hospitalares a comunidades indígenas na Amazônia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/10/c_139429813.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 20:30:42
Título: Artigo | Festival de cinema em Paris destaca as resistências sociais no 
Brasil
Descrição: Esta edição foi orientada por uma tomada de posição sobre a 
conjuntura, contra o avanço da extrema direita no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/artigo-festival-de-cinema-em-
paris-destaca-as-resistencias-sociais-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 19:03:10
Título: MAB lança campanha para denunciar cinco anos sem reparação na Bacia do 
Rio Doce (MG)
Descrição: Movimento dos Atingidos por Barragens lembra crime cometido pela 
mineradora Samarco em Mariana (MG)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/mab-lanca-campanha-para-
denunciar-cinco-anos-sem-reparacao-na-bacia-do-rio-doce-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 18:32:19
Título: Mundo registra recorde de novos infectados pela covid: 350 mil casos em 
24 horas
Descrição: Surtos na Europa causaram aumento dos números, mas EUA, Índia e 
Brasil ainda têm os maiores registros absolutos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/mundo-registra-recorde-de-novos-
infectados-pela-covid-350-mil-casos-em-24-horas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 18:08:27
Título: Artigo | Os fatores decisivos das eleições parlamentares na Venezuela 
Descrição: As eleições venezuelanas são, para o hemisfério ocidental, mais 
importantes do que as próprias eleições norte-americanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/artigo-os-fatores-decisivos-das-
eleicoes-parlamentares-na-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 17:43:23
Título: Professor denuncia perseguição na Universidade Federal do Ceará
Descrição: As denuncias recaem sobre o reitor, Cândido Albuquerque, e sobre o 
diretor da Faculdade de Direito, Maurício Benevides
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/professor-denuncia-perseguicao-
na-universidade-federal-do-ceara
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 16:46:32
Título: Em 45 páginas do plano de governo, Russomanno cita a palavra mulher 
apenas uma vez
Descrição: Jilmar Tatto (PT) é o candidato que mais menciona as mulheres em 
caderno com propostas para a capital paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/em-45-paginas-do-plano-de-
governo-russomanno-cita-a-palavra-mulher-apenas-uma-vez
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 16:25:41
Título: No RS, MST e Levante Popular realizam ato na Semana Internacional de 
Lutas
Descrição: No RS, a ação ocorreu na frente do Consulado do Estados Unidos da 
América em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/no-rs-mst-e-levante-popular-
realizam-ato-na-semana-internacional-de-lutas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 16:09:29
Título: Privatização da Companhia de Saneamento de MG deve afetar cidades 
pequenas
Descrição: Cidades de até 10 mil habitantes podem perder subsídio cruzado. 
Entenda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/privatizacao-da-companhia-de-
saneamento-de-mg-deve-afetar-cidades-pequenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 15:30:50
Título: Lançamento de livro com textos de Che Guevara marca o aniversário de sua
morte 
Descrição: É possível baixar o ebook gratuitamente ou com uma contribuição 
voluntária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/lancamento-de-livro-com-textos-
de-che-guevara-marca-o-aniversario-de-sua-morte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 15:13:36
Título: Relembre: cinco indícios que conectam os EUA ao golpe na Bolívia
Descrição: Evo Morales renunciou à presidência há um ano, novas eleições ocorrem
em 18 de outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/relembre-cinco-indicios-que-
conectam-os-eua-ao-golpe-na-bolivia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 15:04:04
Título: Filme gravado com crianças de escola do MST estreia nesta sexta-feira 
(9)
Descrição: \Um fantasma ronda o acampamento\ é baseado no livro homônimo de 
Maria José Silveira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/filme-gravado-com-criancas-de-
escola-do-mst-estreia-nesta-sexta-feira-9
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 14:06:40
Título: Governo do RS ameaça demitir professores de grupo de risco
Descrição: Em assembleia geral virtual, sindicato reafirmou resistência ao 
retorno das aulas presenciais no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/governo-do-rs-ameaca-demitir-
professores-de-grupo-de-risco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 13:46:24
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Título: Combate à fome é reconhecido por Nobel enquanto Brasil retrocede e vê 
problema voltar
Descrição: Programa vencedor do Nobel da Paz reconheceu política brasileira em 
2010, mas fome atinge 10,3 milhões hoje no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/combate-a-fome-e-reconhecido-
por-nobel-enquanto-brasil-retrocede-e-ve-problema-voltar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 13:32:05
Título: Tribunal Desportivo rejeita entrada de entidades em processo contra 
Carol Solberg
Descrição: ABI e MNDH afirmam que jogadora de vôlei, que será julgada, sofre 
censura por criticar política de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/tribunal-desportivo-rejeita-
entrada-de-entidades-em-processo-contra-carol-solberg
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-10 09:50:39
Título: Nunca na história deste país um presidente da República foi tão ‘banana’
quanto Jair Messias Bolsonaro
Descrição: Manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz o adágio que se amolda 
perfeitamente ao presidente Jair Bolsonaro. No caso, o mandatário obedece 
enquanto o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/nunca-na-historia-deste-pais-um-
presidente-da-republica-foi-tao-banana-quanto-jair-messias-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-10 02:17:09
Título: Joice pede para ator de ‘Tropa de Elite’ sair do programa de Boulos em 
SP
Descrição: A candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann, 
derrubou nesta sexta-feira (9) o primeiro programa eleitoral de Guilherme Boulos
(PSOL). Ela pediu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/joice-pede-para-ator-de-tropa-de-
elite-sair-do-programa-de-boulos-em-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-10 00:21:19
Título: Eleições EUA: Com recusa de Trump, 2º debate presidencial é adiado
Descrição: O segundo debate entre os candidatos à presidência dos Estados 
Unidos, Donald Trump e Joe Biden, foi cancelado. A informação é do jornal The 
Wall 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleicoes-eua-com-recusa-de-trump-
2o-debate-presidencial-e-adiado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 23:55:39
Título: Datafolha finca uma “estaca” no peito de Crivella no Rio
Descrição: O instituto Datafolha, cliente da Globo, acha que ficou uma “estaca 
de cruz” no peito do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), ao 
divulgar nesta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/datafolha-finca-uma-estaca-no-
peito-de-crivella-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 22:57:07
Título: Instituto Lula diz em nota que é ‘parceiro antigo’ de Programa da ONU 
vencedor do Nobel da Paz
Descrição: O Instituto Lula segue capitalizando parte do Prêmio Nobel da Paz 
2020 anunciado nesta sexta-feira (9) para o Programa de Combate à Fome da ONU. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/instituto-lula-diz-em-nota-que-e-
parceiro-antigo-de-programa-da-onu-vencedor-do-nobel-da-paz/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-10-09 22:02:49
Título: Veja os candidatos a prefeito que podem vencer já no primeiro turno
Descrição: Segundo sondagens do Datafolha, Ibope e Paraná Pesquisas alguns 
candidatos podem ser vencer a eleição já no primeiro turno, no dia 15 de 
novembro: Alexandre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/veja-os-candidatos-a-prefeito-que-
podem-vencer-ja-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 21:10:33
Título: Cecil Thiré, morto hoje, ganhou milionária briga judicial contra a 
Record
Descrição: O ator Cecil Thiré, morto hoje aos 77 anos, ganhou uma briga judicial
milionária contra a TV Record em 2016. No começo de 2016, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/cecil-thire-morto-hoje-ganhou-
milionaria-briga-judicial-com-record/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 18:41:45
Título: Bolsonaro autoriza novo aumento no preço dos combustíveis
Descrição: Desgraça pouca é bobagem. O presidente Jair Bolsonaro autorizou a 
Petrobras a aumentar em 5% o preço da gasolina e em 5% o preço do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-autoriza-petrobras-
aumentar-preco-da-gasolina-em-4/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 18:12:47
Título: Candidatos derrubam censura da Globo na eleição de Curitiba
Descrição: Oito candidatos a prefeito de Curitiba formaram uma frente 
suprapartidária para derrotar censura da TV Globo na eleição de Curitiba. A 
emissora RPC, afiliada da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/candidatos-derrubam-censura-da-
globo-na-eleicao-de-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 17:16:50
Título: ‘Caixa 2’ de Bolsonaro faz sucesso nas redes sociais
Descrição: O presidente Bolsonaro fez um atendimento de auxílio emergencial a 
uma família na agência-barco da Caixa, em Breves, Ilha de Marajó. Ao seu lado 
estava 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/caixa-2-de-bolsonaro-faz-sucesso-
nas-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 15:55:08
Título: Rio: Justiça determina que TV Record mude número de WhatsApp 1010 
durante campanha eleitoral
Descrição: A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro determinou que a TV Record 
altere o número de WhatsApp que usa para contato com o telespectador. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/rio-justica-determina-que-tv-
record-mude-numero-de-whatsapp-1010-durante-campanha-eleitoral/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 15:24:37
Título: PSOL quer impedir uso de agrotóxico associado ao mal de Parkinson
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou um projeto de 
decreto legislativo (PDL) para sustar a decisão da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/psol-quer-impedir-uso-de-
agrotoxico-associado-ao-mal-de-parkinson/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 13:56:51
Título: Inflação oficial sobe para 0,64% em setembro, aponta IBGE
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Descrição: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial do país, registrou 0,64% em setembro deste ano, taxa superior 
ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/inflacao-oficial-sobe-para-064-em-
setembro-aponta-ibge/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 13:42:55
Título: ‘Rejeição’ e ‘Bolsonaro’, são os principais riscos para Russomanno em SP
Descrição: O Datafolha afirmou nesta quinta (8) que aumentou a rejeição do 
deputado e apresentador de TV Celso Russomanno (Republicanos), que disputa a 
prefeitura de São 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/rejeicao-e-bolsonaro-sao-os-
principais-riscos-para-russomanno-em-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 13:03:38
Título: Lula comemora o Nobel da Paz
Descrição: O ex-presidente Lula se sente como sócio do Prêmio Nobel da Paz 2020 
concedido nesta sexta-feira (9) ao programa de combate à fome da ONU. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-comemora-o-nobel-da-paz/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-10 00:00:38
Título: Congresso articula uso do Fundeb para escolas ligadas a igrejas
Descrição: Articulações estão avançadas entre os parlamentares, hoje, lei libera
a destinação a entidades particulares de educação infantil e pré-escola
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/congresso-articula-uso-do-fundeb-para-
escolas-ligadas-a-igrejas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 23:01:39
Título: Pacote fiscal travado leva Doria a desistir de tirar orçamento de 
universidades
Descrição: Governador de São Paulo considerava repasse dos superávits da Fapesp 
e das instituições de ensino ao Tesouro estadual, impacto chegaria a R$ 1 bilhão
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pacote-fiscal-travado-leva-doria-a-
desistir-de-tirar-orcamento-de-universidades/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 23:00:21
Título: TV GGN 20h: A luta pela educação inclusiva e o desmonte proposto por 
Bolsonaro
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre as últimas notícias da 
política e da economia no Brasil nesta sexta-feira, 09 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-luta-pela-educacao-inclusiva-
e-o-desmonte-proposto-por-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 22:23:07
Título: Giro Econômico GGN: acompanhe um panorama econômico global
Descrição: IPCA fecha setembro com alta recorde, enquanto bolsa americana tem 
melhor resultado desde agosto e moeda digital toma atenções na Ásia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-acompanhe-um-panorama-
economico-global/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 21:17:53
Título: A Disseminação do Caos e as Redes Sociais – a comunicação de massa 
segundo Edward Bernays , por Lucio Lauro Massafferri Salles
Descrição: Essa resumida linha do tempo testemunhal visa mostrar que algo novo 
vem ocorrendo não só no Brasil, como em diversas partes do mundo, desde então.
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Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-disseminacao-do-caos-e-as-redes-sociais-
a-comunicacao-de-massa-segundo-edward-bernays-por-lucio-lauro-massafferri-
salles/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 21:02:59
Título: EC nº 86: o futuro do SUS e da saúde nas mãos do Supremo
Descrição: Até 2036, o SUS sofrerá perda bilionária com a emenda. Orçamento do 
governo para o ano que vem retoma a restrição e corte poderá ultrapassar R$ 8 
bilhões
Url :https://jornalggn.com.br/politicas-sociais/saude-politicas-sociais/ec-no-
86-o-futuro-do-sus-e-da-saude-nas-maos-do-supremo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 19:47:35
Título: Inovações Disruptivas ou Destruições Criadoras: 5G, Home Office e PIX, 
por Fernando Nogueira da Costa
Descrição: Depois de considerações sobre Teorias do Ciclo e do Investimento, 
breves comentários sobre possíveis efeitos da nova onda tecnológica representada
por 5G, Home Office e PIX.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/inovacoes-disruptivas-ou-destruicoes-
criadoras-5g-home-office-e-pix-por-fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 19:44:41
Título: China suspende exportações da Minerva após encontrar coronavírus em 
carne
Descrição: Autoridades declararam ter encontrado vestígios do vírus no porto de 
Dalian, Minerva é a terceira maior produtora de carne bovina do Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/china-suspende-exportacoes-da-minerva-
apos-encontrar-coronavirus-em-carne/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 19:21:44
Título: Aspectos Históricos da Igreja Católica na Politica Brasileira, por 
Marcos Vinicius de Freitas Reis
Descrição: O monopólio da Igreja Católica e seus mecanismos foram atuantes no 
Estado brasileiro no período da colonização.
Url :https://jornalggn.com.br/religiao/aspectos-historicos-da-igreja-catolica-
na-politica-brasileira-por-marcos-vinicius-de-freitas-reis/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 19:08:17
Título: PF investiga operações financeiras de assessores de Damares Alves
Descrição: Funcionária do Ministério da Mulher pagou aluguel de blogueiro 
bolsonarista, que chegou a fazer transferências para funcionários da pasta
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pf-investiga-operacoes-financeiras-de-
assessores-de-damares-alves/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 18:30:29
Título: Biden entregou provas de torturas e mortes na ditadura negada por 
Bolsonaro
Descrição: Documentos foram entregues às mãos da então presidente Dilma Rousseff
em 2014, dados são os considerados os mais detalhados sobre técnicas de tortura
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/biden-entregou-provas-de-torturas-e-
mortes-na-ditadura-negada-por-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 17:32:15
Título: Bolsonaro exalta auxílio, mas diz que ele “não é para sempre”
Descrição: Em viagem ao Pará, presidente adota tom paternalista para dizer que 
pagamento aos pobres afetados pela pandemia custa caro aos cofres do governo
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-exalta-auxilio-mas-diz-que-ele-
nao-e-para-sempre/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 16:54:00
Título: IPCA fecha setembro em 0,64%, maior resultado desde 2003
Descrição: Alimentos e combustíveis voltam a puxar variação do período, segundo 
IBGE, inflação acumulada no ano chega a 1,34%, e a 3,14% em 12 meses
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ipca-fecha-setembro-em-064-maior-
resultado-desde-2003/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 16:37:25
Título: Marcas dos Sobreviventes do Trabalho Infantil, por Leomar Daroncho
Descrição: Embora haja certa fartura de informações, a questão cultural e a 
pobreza seguem sendo fatores que levam crianças e adolescentes a serem obrigados
a trabalhar.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/marcas-dos-sobreviventes-do-trabalho-
infantil-por-leomar-daroncho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 15:20:20
Título: Governo deve buscar outras fontes de recursos e não privatizações, 
defende FENAE
Descrição: O ministro Paulo Guedes tenta ludibriar os brasileiros ao condicionar
a manutenção de programas sociais à obtenção de recursos provenientes de 
privatizações
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/governo-deve-buscar-outras-fontes-de-
recursos-e-nao-privatizacoes-defende-fenae/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 14:50:53
Título: Ouçamos Biden sobre nossa Amazônia, por Antonio Lawand Junior
Descrição: É necessário lembrar que a oferta de US$ 20 bilhões de Biden não é, 
pela perspectiva do atual governo, um vilipêndio à soberania brasileira
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/oucamos-biden-sobre-nossa-amazonia-
por-antonio-lawand-junior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-10 10:22:25
Título: “Meus bens são um carro e um apartamento comprado a prestação”, diz 
Benedita diante de insistência do Globo sobre ação do MP
Descrição: \Pode vasculhar minha vida de cima para baixo\, afirma a candidata do
PT à prefeitura do Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/meus-bens-sao-um-carro-e-um-
apartamento-comprado-a-prestacao-diz-benedita-diante-de-insistencia-do-globo-
sobre-acao-do-mp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-10 10:18:20
Título: “Brasil pode voltar ao Mapa da Fome”, diz brasileiro do Programa Mundial
de Alimentos, que ganhou Nobel da Paz
Descrição: \Temos percebido um aumento no número de pessoas em vulnerabilidade, 
uma regressão das políticas sociais\, disse o economista Daniel Balaban, 
representante do Brasil no Programa Mundial de Alimentos da ONU
Url :https://revistaforum.com.br/global/brasil-pode-voltar-ao-mapa-da-fome-diz-
brasileiro-do-programa-mundial-de-alimentos-que-ganhou-nobel-da-paz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-10 09:36:20
Título: Pastores da Universal movem ações em massa contra escritor por frase 
sobre Bolsonaro e igrejas
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Descrição: João Paulo Cuenca acusa a instituição de promover \ação coordenada\ 
contra ele. Já são mais de 80 processos por dano moral em valores entre R$ 10 
mil e R$ 20 mil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pastores-da-universal-movem-acoes-em-
massa-contra-escritor-por-frase-sobre-bolsonaro-e-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-10 09:31:34
Título: Mourão “fere decoro do cargo” ao reverenciar o “carrasco” Ustra, diz 
Comissão Arns
Descrição: \Não é de hoje que autoridades do atual governo exaltam a figura 
macabra do ex-chefe do DOI-Codi, de cujos porões emergiram inesquecíveis relatos
de terror e sadismo contra cidadãos brasileiros\, diz a nota da Comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mourao-fere-decoro-do-cargo-
ao-reverenciar-o-carrasco-ustra-diz-comissao-arns/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-10 01:34:49
Título: China detecta coronavírus em carne brasileira e suspende importações de 
frigorífico
Descrição: Autoridades sanitárias do país asiático afirmam ter encontrado 
rastros de SARS-CoV-2 em lote de frango produzido pelo frigorífico Minerva, 
única empresa brasileira sancionada por este episódio
Url :https://revistaforum.com.br/global/china-detecta-coronavirus-em-carne-
brasileira-e-suspende-importacoes-de-frigorifico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-10 01:19:22
Título: Maia promete votar PEC da segunda instância até dezembro
Descrição: \Essa aí eu me comprometi\, disse em entrevista a O Antagonista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-promete-votar-pec-da-segunda-
instancia-ate-dezembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 23:53:34
Título: Padilha aciona Secretaria de Cultura de SP por críticas quanto a 
aplicação da Lei Aldir Blanc
Descrição: As sugestões foram apresentadas pelo Fórum de Emergência Cultural da 
Capital
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/padilha-aciona-secretaria-de-cultura-
de-sp-por-criticas-quanto-a-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 23:50:43
Título: Justiça tira do ar programa eleitoral de Boulos com Wagner Moura a 
pedido de Joice Hasselmann
Descrição: \Querem levar no tapetão\, disse o candidato do PSOL à prefeitura de 
São Paulo após a decisão da Justiça Eleitoral de retirar seu comercial do ar, 
Boulos tem apenas 17 segundos de TV
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-tira-do-ar-programa-eleitoral-
de-boulos-com-wagner-moura-a-pedido-de-joice-hasselmann/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 21:02:50
Título: Em novo clipe, banda de “Micheque” critica mercadores da fé
Descrição: Com Mala Cheia, Detonautas se consolidam como a banda de protesto da 
era Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/videos/em-novo-clipe-banda-de-micheque-critica-
mercadores-da-fe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 20:33:12
Título: Aliados querem que Tereza Cristina abandone governo para disputar 
presidência da Câmara
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Descrição: A bancada ruralista pensa em emplacar a ministra no lugar de Rodrigo 
Maia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aliados-querem-que-tereza-cristina-
abandone-governo-para-disputar-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 19:07:16
Título: Maioria dos brasileiros é contra facilitar posse de armas no país, diz 
Pesquisa Fórum
Descrição: Bolsonaro tenta desfigurar Estatuto do Desarmamento para agradar seus
apoiadores, mas apenas 36% do país é a favor de flexibilizar porte e posse
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maioria-dos-brasileiros-e-contra-
facilitar-posse-de-armas-no-pais-diz-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 02:06:11
Título: Kissinger vê mundo “em situação similar a antes da Primeira Guerra” por 
culpa de conflito entre EUA e China
Descrição: O ex-secretário de Estado norte-americano afirma que atual corrida 
tecnológica é um dos sintomas da “nova Guerra Fria”, e que para Washington 
superar esse cenário precisa de uma “nova forma de pensar”
Url :https://revistaforum.com.br/global/kissinger-ve-mundo-em-situacao-similar-
a-antes-da-primeira-guerra-por-culpa-de-conflito-entre-eua-e-china/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-09 15:47:38
Título: O que são milícias e seu impacto nas eleições
Descrição: Como operam as milícias no Rio, suas diferenças em relação à máfia e 
como esses grupos têm poder político suficiente para influenciar um pleito.The 
post O que são milícias e seu impacto nas eleições appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/09/o-que-sao-milicias-e-seu-impacto-nas-
eleicoes/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-09 03:00:00
Título: Complexidade e a necessidade de uma reforma do pensamento a partir da 
encíclica Fratelli Tutti. Entrevista especial com Edgard de Assis Carvalho
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603518-complexidade-e-a-
necessidade-de-uma-reforma-do-pensamento-a-partir-da-enciclica-fratelli-tutti-
entrevista-especial-com-edgard-de-assis-carvalho

Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-10 07:05:54
Título: Suspeitos de estupro coletivo têm cabelos raspados por traficantes de 
comunidade do Rio
Descrição: Os suspeitos de envolvimento no estupro de uma estudante de 14 anos 
no alto do Morro do Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, tiveram os 
cabelos raspados por traficantes da comunidade. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/suspeitos-de-estupro-coletivo-tem-
cabelos-raspados-por-traficantes-de-comunidade-do-rio-24686328
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-10 06:45:52
Título: Nova testemunha depõe e pode favorecer advogado de Bolsonaro réu por 
violência doméstica
Descrição: Uma testemunha inesperada depôs no caso em que o advogado de Jair 
Bolsonaro, o ex-ministro do TSE Admar Gonzaga, é réu sob acusação de ter batido 
em sua então mulher, Élida Souza Matos.Amiga dos dois, a nova personagem no caso
relatou em juízo uma conversa que teve com Élida ao tomar conhecimento de que 
ela havia pedido na Justiça uma medida protetiva que proibisse Gonzaga de se 
aproximar dela.
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Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/nova-testemunha-depoe-pode-
favorecer-advogado-de-bolsonaro-reu-por-violencia-domestica-24683808
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-10 07:05:32
Título: Jair Bolsonaro quer o Nobel da Paz
Descrição: O governo Bolsonaro tem se movimentado para que a Operação Acolhida, 
que recebe venezuelanos em Roraima, se fortaleça para o Nobel da Paz em 2021.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/jair-bolsonaro-quer-nobel-da-paz-
24683806
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-10 08:53:11
Título: 'Luz amarela para fome no Brasil foi acesa', diz brasileiro de agência 
da ONU que venceu Nobel da Paz
Descrição: Segundo Daniel Balaban, do Programa Mundial de Alimentos (PMA), será 
preciso 'união' para evitar que país volte ao Mapa da Fome, quando mais de 5% da
população enfrenta insegurança alimentar grave.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54478223
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-09 11:22:53
Título: Os 'documentos secretos' levados por Joe Biden ao Brasil que desafiam 
versão de Bolsonaro sobre ditadura
Descrição: Em 2014, o então vice-presidente veio ao Brasil e entregou 
pessoalmente os documentos que contava sobre o período militar. Sua posição 
sobre a história brasileira diverge da de Bolsonaro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54472967
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-09 19:59:31
Título: Quem são os 'Wolverine Watchers', milícia que planejou sequestrar 
governadora nos EUA
Descrição: De acordo com o FBI, seis dos 13 homens detidos planejavam realizar 
um \julgamento por traição\ contra a governadora de Michigan, que se tornou alvo
dos céticos do coronavírus por adotar medidas duras para combater a pandemia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54485956
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-09 18:43:07
Título: As extraordinárias imagens dos animais queimados no Pantanal tratados 
com pele de tilápia
Descrição: Pesquisadores do Projeto Pele de Tilápia foram a Cuiabá para ensinar 
técnica de curativo com pele de peixe, que acelera cicatrização da queimadura e 
diminui a dor dos animais.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54479940
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-09 18:14:28
Título: 'Amazônia é como a bolsa de valores: dependendo do sinal do governo, os 
crimes ambientais aumentam', diz procurador da força-tarefa
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, o procurador Daniel Azeredo, membro 
da Força-Tarefa Amazônia, falou sobre o perfil dos desmatadores da floresta, 
garimpo em terras indígenas e a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. 
Azeredo é um dos 12 procuradores que pediram o afastamento do ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54459038
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-09 14:59:36
Título: Dunga, um simpatizante dos governos militares cotado para o clube da 
Democracia Corinthiana
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Descrição: Há 35 anos, o ex-capitão da seleção defendia o Corinthians ao lado 
dos democratas Casagrande e Wladimir. Adepto do bolsonarismo, hoje ele tem seu 
nome entre os favoritos para treinar o clube
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-10-09/dunga-um-simpatizante-dos-
governos-militares-cotado-para-o-clube-da-democracia-corinthiana.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-09 14:26:53
Título: Eleições dos EUA empurram Bolsonaro para dilema entre pragmatismo e 
radicalização na política externa
Descrição: Vitória de Joe Biden pode isolar o país ao mesmo tempo em que reforça
base mais radical do bolsonarismo. Vitória de Trump representaria continuidade 
de relação tida como de submissão
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-09/eleicoes-dos-eua-
empurram-bolsonaro-para-dilema-entre-pragmatismo-e-radicalizacao-na-politica-
externa.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-09 13:08:37
Título: Quem matou os garotos do Ninho? Justiça e Flamengo devem resposta às 
famílias
Descrição: Desde o dia do incêndio se sabe que o clube havia ignorado 
notificações das autoridades sobre seu CT. Agora, quase 20 meses depois, é 
urgente identificar as pessoas que negligenciaram vidas de crianças
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-09-10/quem-matou-os-garotos-do-
ninho-justica-e-flamengo-devem-resposta-as-familias.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-09 00:00:00
Título: Em artigo a europeus, Tereza Cristina diz que narrativas enganosas não 
ajudam a combater incêndios
Descrição: A ministra Tereza Cristina (Agricultura) enviou um artigo a 
investidores da Inglaterra com argumentos para rebater acusações sobre a 
destruição da Amazônia para a produção de alimentos. O documento está sendo 
distribuído pela embaixada brasileira.Leia mais (10/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/em-artigo-a-europeus-tereza-cristina-diz-que-
narrativas-enganosas-nao-ajudam-a-combater-incendios.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-09 00:00:00
Título: Em defesa da Liberdade e Luta
Descrição: \Libelu ? Abaixo a Ditadura\, de Diógenes Muniz, venceu o festival É 
Tudo Verdade. Eduardo Escorel, numa crítica aguda, disse que o documentário não 
é sobre Liberdade e Luta ou sobre a ditadura militar, mas sobre um grupo de 
sexagenários que revisitam, melancolicamente, sua juventude. Meia verdade: são 
dois filmes em um.Leia mais (10/09/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/demetriomagnoli/2020/10/em-defesa-da-liberdade-e-luta.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-09 00:00:00
Título: Gilmar impõe derrota à Lava Jato do Rio e leva ação contra secretário de
Doria para Goiás
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou 
da Lava Jato do Rio de Janeiro a ação contra Alexandre Baldy, secretário 
licenciado dos Transportes Metropolitanos do governo João Doria (PSDB).Leia mais
(10/09/2020 - 21h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/gilmar-impoe-derrota-a-lava-jato-do-rio-e-leva-acao-contra-
secretario-de-doria-para-goias.shtml
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-10 00:55:12
Título: Governo da BA decreta emergência por incêndios que ameaçam Chapada 
Diamantina
Descrição: O governo da Bahia decretou nesta sexta-feira (9) situação de 
emergência em 73 municípios devido aos incêndios que avançam no estado e agora 
ameaçam a região turística da Chapada Diamantina.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101016201364-governo-da-ba-decreta-
emergencia-por-incendios-que-ameacam-chapada-diamantina/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-09 17:41:23
Título: Amigos? EUA acusam o Brasil de dumping e aumentam mais uma vez a tarifa 
sobre o alumínio
Descrição: O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, confirmou 
nesta sexta-feira (9) que o país vai aumentar a tarifa sobre chapa de alumínio 
vinda do Brasil e de outros 17 países.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020100916200789-amigos-eua-acusa-o-
brasil-de-dumping-e-aumenta-mais-uma-vez-a-tarifa-sobre-o-aluminio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-09 16:27:25
Título: Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher: o que temos para 
celebrar?
Descrição: Neste sábado (10), o Brasil celebra o Dia Nacional de Luta Contra a 
Violência à Mulher. A efeméride, contudo, tem poucos motivos para ser 
comemorada. Os casos de feminicídio no país cresceram 22% em 12 estados durante 
pandemia, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100916200759-dia-nacional-de-luta-
contra-a-violencia-a-mulher-o-que-temos-para-celebrar/
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