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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-11 17:14:38
Título: Manuela D’Ávila é proibida de divulgar live de Caetano Veloso em apoio à
sua campanha
Descrição: Para o juiz Leandro Figueira Martins, evento do cantor configura 
showmício, modalidade banida pela lei eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/11/manuela-d-avila-e-proibida-de-
divulgar-live-de-caetano-veloso-em-apoio-a-sua-campanha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-11 12:11:30
Título: Com exportação em alta, preço do algodão dispara e prejudica confecções 
nacionais
Descrição: Pequenos fabricantes enfrentam dificuldades para comprar tecidos, 
manter vendas e empregos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/11/com-exportacao-em-alta-preco-do-
algodao-dispara-e-prejudica-confeccoes-nacionais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-11 09:08:47
Título: Eleições 2020: candidaturas levantam bandeira da agroecologia nas urnas 
e fora delas
Descrição: Com propostas municipais, militantes usam o eco da eleição para 
amplificar trabalhos de produção sustentável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/11/eleicoes-2020-candidaturas-
levantam-bandeira-da-agroecologia-nas-urnas-e-fora-delas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 00:35:46
Título: Caso Marielle: MP quer aplicação de multa ao Google por sonegação de 
dados
Descrição: O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pede à Justiça, uma 
multa de até cinco milhões de reais ao Google, por que a corporação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/caso-marielle-mp-quer-aplicacao-de-
multa-ao-google-por-sonegacao-de-dados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 21:10:22
Título: Romanelli: “Coronavírus escancara mazelas de um país desigual”
Descrição: A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo 
desce (Chico Science) *Luiz Claudio Romanelli* Desde as primeiras 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/romanelli-coronavirus-escancara-
mazelas-de-um-pais-desigual/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 20:14:26
Título: Globo concorda com PT: “Bolsonaro sabia que não era só uma ‘gripezinha’”
Descrição: O jornal Globo concorda com o PT, em editorial, ao afirmar neste 
domingo (11) que Bolsonaro sabia que não era só uma &#8216,gripezinha&#8217, 
durante esse 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/globo-concorda-com-pt-bolsonaro-
sabia-que-nao-era-so-uma-gripezinha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 19:03:55
Título: Marco Aurélio x Fux abrem guerra no STF
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Descrição: A soltura do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André 
do Rap, do PCC, abriu uma guerra entre o presidente do STF, Luiz Fux, e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/marco-aurelio-x-fux-abrem-guerra-
no-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 15:42:10
Título: Em desrespeito a 150 mil mortos, Bolsonaro aglomera e come banana na 
praia do Guarujá (SP)
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), manifestou pesar pelos
150 mil mortos enquanto o presidente Jair Bolsonaro comeu banana e aglomerou na 
praia de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/em-desrespeito-a-150-mil-mortos-
bolsonaro-aglomera-e-come-banana-na-praia-do-guaruja-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 15:06:40
Título: Campanha de Francischini quer censurar candidata do PT ‘líder dos 
ocupas’
Descrição: A candidata a vereadora em Curitiba (PR), Ana Júlia Ribeiro (PT), 
informou pelas redes sociais que a chapa do deputado estadual Fernando 
Francischini, candidato à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/campanha-de-francischini-quer-
censurar-candidata-do-pt-lider-dos-ocupas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 14:51:17
Título: #StopBolsonaroMundial
Descrição: O mundo pede #StopBolsonaroMundial neste domingo (11) contra a 
destruição das florestas, a negligência do governo em relação aos 150 mil mortos
pela SARS-COV-2, a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/stopbolsonaromundial/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 14:21:45
Título: Perto fim, auxílio emergencial é pago hoje a 3,8 milhões de pessoas
Descrição: Em dezembro próximo, 66 milhões de brasileiros deixarão de receber o 
auxílio emergencial de R$ 300. No entanto, hoje (11) o benefício é pago hoje 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/perto-fim-auxilio-emergencial-e-
pago-hoje-a-38-milhoes-de-pessoas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 14:07:33
Título: Efeito Bolsonaro: Oi anuncia plano de demissão de 2 mil trabalhadores
Descrição: A Oi anunciou, na sexta-feira (9), o lançamento de um Plano de 
Demissão Voluntária (PDV) para dois mil trabalhadores, que deve atingir cerca de
15% 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/efeito-bolsonaro-oi-anuncia-plano-
de-demissao-de-2-mil-trabalhadores/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 12:12:05
Título: O editorial que a Folha se recusa a escrever: Guedes precisa sair
Descrição: A Folha de S. Paulo continua divertindo o distinto público com seus 
editoriais enquanto, com sua maquininha, fatura alto dando proteção ao 
presidente Jair Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/o-editorial-que-a-folha-se-recusa-
a-escrever-guedes-precisa-sair/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 11:06:24
Título: PT publica vídeo acusando presidente Bolsonaro pelas 150 mil mortes, 
assista
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é irresponsável e ele é o culpado por 
mais de 150 mil mortos em decorrência da SARS-COV-2. Essa é a mensagem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-publica-video-acusando-
presidente-bolsonaro-pelas-150-mil-mortes-assista/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 09:39:56
Título: Brasil 150 mil mortos. E daí?
Descrição: Como há havíamos antecipado, o Brasil chegou a 150 mil mortos neste 
sábado (10). Até agora, nenhuma palavra de conforto do presidente Jair Bolsonaro
para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/brasil-150-mil-mortes-e-dai/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 00:52:35
Título: Loja da Havan, em Belém, é fechada pela polícia após inauguração
Descrição: A inauguração de uma loja Havan na cidade de Belém (PA) causou a 
aglomeração de milhares de pessoas na manhã deste sábado (10). A loja 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/loja-da-havan-em-belem-e-fechada-
pela-policia-apos-inauguracao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-11 00:37:40
Título: Biden teme fraude na eleição e pede que Trump reconheça o resultado das 
urnas
Descrição: Joe Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, afirmou neste 
sábado (10) que a única maneira de perder a eleição para o presidente Donald 
Trump 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/biden-teme-fraude-na-eleicao-e-
pede-que-trump-reconheca-o-resultado-das-urnas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 10:44:41
Título: Em “Um Amor Inesperado” a quebra do elo geracional amplia a 
intransitividade do amor, por Wilson Ferreira
Descrição: Filme coloca em questão como o esvaziamento da função de elo 
geracional dos pais potencializa duas facetas da condição humana: a angústia 
existencial e a intransitividade do desejo e do amor.
Url :https://jornalggn.com.br/cinema/em-um-amor-inesperado-a-quebra-do-elo-
geracional-amplia-a-intransitividade-do-amor-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 10:39:27
Título: Grandes jornais se preparam para seguir com Bolsonaro em 2022, por 
Gustavo Conde
Descrição: Como Bolsonaro é o produto mais bem acabado deste jornalismo de 
guerra, a aliança ontológica entre as duas entidades consagra apenas o curso 
natural da história.  
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/grandes-jornais-se-preparam-para-seguir-
com-bolsonaro-em-2022-por-gustavo-conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 10:29:29
Título: Fraude eleitoral. Ratos fugindo do porão. E a democracia, ó!, por 
Armando Coelho Neto
Descrição: Os crimes eleitorais são genéricos e dependem de resposta a uma 
questão: a fraude teve condão de desequilibrar o pleito?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/fraude-eleitoral-ratos-fugindo-do-porao-e-
a-democracia-o-por-armando-coelho-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 10:12:45
Título: Boulos no segundo turno?, por Aldo Fornazieri
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Descrição: A campanha de Boulos tem o desafio de decidir se quer ser a campanha 
de uma fração da esquerda ou a campanha do “partido orgânico” do povo.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/boulos-no-segundo-turno-por-aldo-
fornazieri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 10:00:33
Título: O bom negócio da educação inclusiva, por Luis Nassif
Descrição: Se as escolas privadas que praticam o preconceito recorrerem a um bom
financeiro, abraçarão imediatamente a causa da educação inclusiva. Ainda que 
pelos ganhos financeiros, ganhos de imagem, ganhos pedagógicos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/alem-de-boa-acao-a-educacao-
inclusiva-e-bom-negocio-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 09:58:56
Título: DOMINGUEIRA GGN: Lúcio Yanel, o professor de Yamandú
Descrição: Nesta Domingueira, o professor de Yamandú com Luis Nassif
Url :https://jornalggn.com.br/video/domingueira-ggn-lucio-yanel-o-professor-de-
yamandu-2/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 09:50:49
Título: TV GGN 20h: Entrevista com Fernando Haddad
Descrição: Fernando Haddad é o entrevistado do Jornal GGN 20 horas, deste 11 de 
outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-entrevista-com-fernando-haddad/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 09:00:59
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Negócios O Roosevelt Hotel de Nova York fecha depois de quase 100 
anos devido à pandemia de coronavírus 1K CNN.com  Canal RS Mercados Os 
investidores estão apostando que os ganhos corporativos mudaram de lugar 
WSJ.com: US Business 12h Meio Ambiente Bayer, BASF luta para manter o herbicida 
nas fazendas dos EUA WSJ.com: US Business  Política Campanha [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-169/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-11 20:16:14
Título: Sem alarde, Bolsonaro segue Trump e não paga OMS
Descrição: Brasil não fez pagamentos referentes a 2019 e a 2020, e acumula a 
segunda maior dívida na entidade, com cerca de US$ 32 milhões
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sem-alarde-bolsonaro-segue-trump-e-nao-
paga-oms/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-11 19:41:42
Título: Ascendência de Flávio Bolsonaro sobre o pai começa a incomodar
Descrição: Senador não apenas indicou Kassio Nunes para o STF como participou de
escolhas para cargos no Cade e na Justiça Eleitoral
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ascendencia-de-flavio-bolsonaro-sobre-o-
pai-comeca-a-incomodar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-11 18:45:36
Título: Aversão feminina a Trump acelera virada democrata nos EUA
Descrição: Eleitorado feminino, latino e jovem tem ajudado a mudar perfil de 
locais tradicionalmente republicanos, como o estado do Arizona
Url :https://jornalggn.com.br/politica/internacional-politica/aversao-feminina-
a-trump-acelera-virada-democrata-nos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-11 17:56:37
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Título: Covid-19: crise sanitária aprofunda diferenças sociais
Descrição: Cálculos do Banco Mundial projetam que mais 115 milhões de pessoas 
estão sendo empurradas para miséria, e fortuna de bilionários subiu 27%
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-crise-sanitaria-aprofunda-
diferencas-sociais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-11 16:57:22
Título: Trump retoma campanha com comício privê na Casa Branca
Descrição: Presidente se diz imune e que venceu “vírus da China” após ter 
contraído covid-19 na última semana, republicano segue atrás nas pesquisas 
eleitorais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/trump-retoma-campanha-com-comicio-prive-
na-casa-branca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-11 15:54:46
Título: PMs envolvidos em crimes violentos disputam eleição no Rio
Descrição: Mais de 30 policiais militares são réus ou foram condenados em 
primeira instância, acusações vão de extorsão a corrupção, tortura e homicídio
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pms-envolvidos-em-crimes-violentos-
disputam-eleicao-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 10:42:12
Título: Twitter alerta sobre suposta fake news no tuíte em que Trump afirma 
estar imune ao coronavírus
Descrição: Rede social alerta \sobre a divulgação de informações enganosas e 
potencialmente prejudiciais relacionadas ao Covid-19\ no tuíte em que o 
presidente dos EUA diz que não contamina e não pode mais ser contaminado com o 
coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/twitter-alerta-sobre-suposta-
fake-news-no-tuite-em-que-trump-afirma-estar-imune-ao-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 10:12:00
Título: Secretário de Bolsonaro, almirante ganha salário extra de R$ 20 mil de 
empresa do Banco do Brasil
Descrição: Verba deve ficar de fora do cálculo do teto salarial. Em julho, ele 
recebeu mais de R$ 40 mil pelo cargo de secretário do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secretario-de-bolsonaro-almirante-
ganha-salario-extra-de-r-20-mil-de-empresa-do-banco-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 10:11:36
Título: Sistema financeiro já rifa Guedes, mas reluta em desembarcar do governo 
Bolsonaro
Descrição: Bancos e atores do mercado veem solução na saída de Guedes, que 
poderia ser substituído por dois nomes que seriam capazes de \empurrar\ as 
políticas neoliberais em conluio com o Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/sistema-financeiro-ja-rifa-
guedes-mas-reluta-em-desembarcar-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 09:36:51
Título: Antonio Fagundes diz sentir “até um pouco de raiva” de Regina Duarte e 
Mário Frias por cargos no governo Bolsonaro
Descrição: \Eles não têm a menor noção de como funciona aquilo ali. Não é uma 
novela, é um circo com regras próprias\, diz Antonio Fagundes, que ficou sem 
contrato fixo com a Globo depois de 44 anos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/antonio-fagundes-diz-sentir-ate-um-
pouco-de-raiva-de-regina-duarte-e-mario-frias-por-cargos-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-12 02:53:38
Título: Novo coronavírus dura até 28 dias em dinheiro, maçaneta e celular, 
mostra estudo
Descrição: Pesquisa feita na Austrália revela durabilidade maior do Sars-Cov-2 
do que se acreditava até então
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/novo-coronavirus-dura-ate-28-dias-em-
dinheiro-macaneta-e-celular-mostra-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 02:26:05
Título: ‘Guru da meditação’ vira réu por estupro e ex-pacientes fazem outras 
denúncias ao Fantástico
Descrição: Crime teria ocorrido durante sessões de terapia e treinamentos, 
Tadashi Kadomoto diz, em nota, que não foi notificado sobre a denúncia, feita 
pelo MP
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guru-da-meditacao-vira-reu-por-
estupro-e-ex-pacientes-fazem-outras-denuncias-ao-fantastico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 01:41:25
Título: Direita boliviana se aglutina na reta final para evitar vitória da 
esquerda no primeiro turno
Descrição: Neste domingo, o ex-presidente Jorge Quiroga foi o segundo a 
renunciar em favor de Carlos Mesa, o único que pode evitar que o socialista Luis
Arce seja eleito, caso perca por menos de 10 pontos de diferença
Url :https://revistaforum.com.br/global/direita-boliviana-se-aglutina-na-reta-
final-para-evitar-vitoria-da-esquerda-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 01:10:04
Título: Fantástico mostra famílias que não têm o que comer e lembra fala de 
Bolsonaro negando fome no país
Descrição: Matéria teve como base Nobel da Paz concedido a Programa Mundial de 
Alimentos da ONU, entrevistados não conseguiram auxílio emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fantastico-mostra-familias-que-nao-
tem-o-que-comer-e-lembra-fala-de-bolsonaro-negando-fome-no-pais/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 23:37:06
Título: Moro nega autoria de artigo do seu próprio pacote anticrime usado para 
soltar líder do PCC
Descrição: Projeto do ex-ministro da Justiça criou a lei usada por ministro do 
STF para justificar libertação de André do Rap, mas ele agora diz que ele “não 
estava no texto original”, mas não explica porque deixou ele entrar depois
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-nega-autoria-de-artigo-do-seu-
proprio-pacote-anticrime-usado-para-soltar-lider-do-pcc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 23:16:35
Título: Em discurso no Vaticano, papa Francisco chama padre Julio de “mensageiro
de Deus”
Descrição: Pontífice conta de telefonema que fez ao religioso brasileiro, 
Francisco também falou de queimadas na América Latina e alertou sobre incêndios 
causados pelo homem, veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-discurso-no-vaticano-papa-
francisco-chama-padre-julio-de-mensageiro-de-deus/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 22:08:45
Título: Vídeo: em culto, Flordelis mostra tornozeleira e diz: “Isso não comprova
nada”
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Descrição: Deputada é pastora evangélica e  fez live de uma sede de sua igreja 
em São Gonçalo (RJ), ela é acusada de mandar matar marido, mas nega relação com 
crime
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-em-culto-flordelis-mostra-
tornozeleira-e-diz-isso-nao-comprova-nada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 21:49:20
Título: Maior virologista dos EUA desmente suposto apoio à campanha política de 
Trump
Descrição: Anthony Fauci é parte do conselho científico que assessora a Casa 
Branca desde abril, mas esclarece que é funcionário público, mas não do governo.
“Jamais apoiei nenhum governo, em décadas de vida pública”
Url :https://revistaforum.com.br/global/maior-virologista-dos-eua-desmente-
suposto-apoio-a-campanha-politica-de-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 20:32:25
Título: Janaína ironiza tuíte de Zambelli e lembra que decreto que soltou chefe 
do PCC “foi do seu ídolo Bolsonaro”
Descrição: Deputada federal Carla Zambelli publicou tuíte dizendo que governo 
vai rever decisão, levando invertida da deputada estadual Janaína Paschoal, sua 
colega no PSL de São Paulo. Lei foi criada por ministro Sergio Moro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/janaina-ironiza-tuite-de-zambelli-e-
lembra-que-decreto-que-soltou-chefe-do-pcc-foi-do-seu-idolo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 20:03:05
Título: “Indicações do menino”: investigado por rachadinha, Flávio influencia em
nomeações de Bolsonaro
Descrição: Senador teria sido ouvido pelo pai em escolhas recentes, como Kassio 
Nunes para o STF, o que vem desagradando aliados, diz jornal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/indicacoes-do-menino-investigado-por-
rachadinha-flavio-influencia-em-nomeacoes-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 19:59:33
Título: Pesquisa Fórum: Nordeste mantém alta taxa de reprovação a Bolsonaro 
mesmo com auxílio emergencial
Descrição: O chapéu de cangaceiro e o benefício social não foram suficientes 
para Bolsonaro melhorar a popularidade na região
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/pesquisa-forum-nordeste-mantem-
alta-taxa-de-reprovacao-a-bolsonaro-mesmo-com-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 19:35:35
Título: Justiça do RS arquiva caso de assassinato de engenheiro negro por 
policial e provoca repúdio
Descrição: Manuela D´Ávila, líder nas pesquisas sobre as eleições à Prefeitura 
de Porto Alegre, se solidarizou com a família de Gustavo Amaral, que foi baleado
pela polícia, em caso que terminou em impunidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-do-rs-arquiva-caso-de-
assassinato-de-engenheiro-negro-por-policial-e-provoca-repudio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 19:09:45
Título: Para 30,3% dos que receberam auxílio emergencial avaliação de Bolsonaro 
melhorou, diz pesquisa Fórum
Descrição: Maioria dos beneficiados está nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, é mulher e tem até o ensino fundamental
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/para-303-dos-que-receberam-
auxilio-emergencial-avaliacao-de-bolsonaro-melhorou-diz-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-11 18:32:26
Título: Ditadura boliviana homenageia militares que mataram Che Guevara
Descrição: Durante o ato, o ministro da Defesa da Bolívia também fez ameaças de 
morte a “cubanos, venezuelanos e argentinos “que queiram impor a ditadura 
comunista em nosso país”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ditadura-boliviana-realiza-homenagem-
a-militares-que-mataram-che-guevara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 16:38:59
Título: Bolsonaro usa Exército em investida para o Nobel da Paz em 2021
Descrição: Governo chegou a pedir apoio de Mike Pompeo para a campanha. Ideia é 
conquistar o prêmio através de operação que recebe venezuelanos em Roraima
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-usa-exercito-em-investida-
para-o-nobel-da-paz-em-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 16:25:03
Título: Nova Iguaçu tem segundo candidato a vereador assassinado a tiros em 11 
dias
Descrição: Domingos Cabral, o Domingão (DEM), que era investigado por ligação 
com milícia, foi executado em um bar. Mauro Miranda (PTC) foi assassinado no dia
1º com tiros na cabeça, braço e peito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/nova-iguacu-tem-segundo-
candidato-a-vereador-assassinado-a-tiros-em-11-dias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 16:07:57
Título: Salles lança tag e retruca Folha parafraseando D. Pedro I: “Digo à Folha
que fico”
Descrição: Editorial “Salles precisa sair” diz que governo protagoniza uma \
gestão impotente\ e que ministro está \empenhado\ em desmonte ambiental
Url :https://revistaforum.com.br/politica/salles-lanca-tag-e-retruca-folha-
parafraseando-d-pedro-i-digo-a-folha-que-fico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 15:15:06
Título: Grupos bolsonaristas no Whatsapp divulgaram abertura de Havan no PA, 
“desconto” teria causado aglomeração
Descrição: Distorção de uma campanha de renegociação de dívida da Havan pode ter
resultado em fake news sobre desconto de 90%, gerando aglomeração na abertura da
loja em Belém
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/grupos-bolsonaristas-no-whatsapp-
divulgaram-abertura-de-havan-no-pa-desconto-teria-causado-aglomeracao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 14:40:26
Título: Lucinha Araújo diz que vai fechar a Sociedade Viva Cazuza
Descrição: A fundação foi aberta por ela em 1990, logo após a morte de seu 
filho, em decorrência de complicações com o vírus da Aids
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lucinha-araujo-diz-que-vai-fechar-a-
sociedade-viva-cazuza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 13:59:07
Título: Republicanos desembarcam da candidatura Trump antes que barco afunde, 
por Heloisa Villela
Descrição: Machista, homofóbico, racista, brutamontes. Donald Trump representa o
que de pior existe na sociedade norte-americana e trouxe à tona esses 
sentimentos
Url :https://revistaforum.com.br/global/republicanos-desembarcam-da-candidatura-
trump-antes-que-barco-afunde-por-heloisa-villela/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-11 13:53:34
Título: Jânio de Freitas: declarações de Mourão sobre Ustra e Pazuello sobre o 
SUS mostram como Exército pensa
Descrição: Para o jornalista, o elogio a Ustra foi como Mourão dizendo-nos: Não 
se iludam. Nunca ouviram falar em pensamento único? É o nosso no Exército”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/janio-de-freitas-declaracoes-de-mourao-
sobre-ustra-e-pazuello-sobre-o-sus-mostram-como-exercito-pensa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 13:19:17
Título: Olhar de Cinema: Destaques do Festival Curitibano online
Descrição: Filippo Pitanga dá dicas do Festival de Cinema de Curitiba que 
oferece um amplo cardápio totalmente online de produções brasileiras que 
ganharam o mundo antes de serem exibidas no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/olhar-de-cinema-destaques-do-festival-
curitibano-online/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 12:52:46
Título: André do Rap foge logo após Luiz Fux suspender HC concedido por Marco 
Aurélio Mello
Descrição: Em 2007, Marco Aurélio, que libertou líder do PCC, defendeu direito 
do acusado fugir
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/andre-do-rap-foge-logo-apos-luiz-fux-
suspender-hc-concedido-por-marco-aurelio-mello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 11:22:52
Título: Bolsonaro escalou agentes secretos da Abin em evento climático da ONU 
para monitorar ONGs
Descrição: Integrantes da comitiva brasileira e de delegações estrangeiras 
também foram monitorados. Objetivo era captar críticas ao governo para \defender
os interesses do país\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-escalou-agentes-secretos-da-
abin-em-evento-climatico-da-onu-para-monitorar-ongs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 10:32:01
Título: Multinacionais de armas escalam general bolsonarista e militares 
influentes para lobby no governo
Descrição: General e coronel atuaram como representantes da companhia Leonardo e
ISDS em reuniões com o Ministério da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/multinacionais-de-armas-escalam-
general-bolsonarista-e-militares-influentes-para-lobby-no-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 10:09:22
Título: Advogada Letícia Kaplan, filha de Bob Fernandes e Ana Kaplan, morre aos 
24 anos
Descrição: A advogada Letícia Kaplan Fernandes, filha do jornalista Bob 
Fernandes e Ana Kaplan, morreu neste sábado (10) aos 24 anos. A causa da morte 
não foi informada. Em sua coluna, o jornalista Juca Kfoury, amigo de Bob, 
prestou homenagem à advogada. Pertinho de minha casa vivia um sol. Leticia 
Kaplan Fernandes, já formada advogada com [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogada-leticia-kaplan-filha-de-bob-
fernandes-e-ana-kaplan-morre-aos-24-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 09:39:27
Título: Salles chama moradores da Chapada dos Veadeiros de “maconheiros”: 
“Opinião deles não tem relevância”
Descrição: Ministro virou alvo de protesto ao visitar o local duas semanas após 
o início dos incêndios e dizer que está \na linha frente\ do combate ao fogo
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/salles-chama-moradores-da-chapada-dos-
veadeiros-de-maconheiros-opiniao-deles-nao-tem-relevancia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 01:28:09
Título: Trump comemora libertação de ex-presidente colombiano investigado por 
corrupção
Descrição: Presidente estadunidense felicitou o senador Álvaro Uribe, caudilho 
da extrema-direita em seu país, que estava em prisão domiciliar em caráter 
preventivo, enquanto é alvo de processo por suborno de testemunhas e fraude 
processual
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-comemora-libertacao-de-ex-
presidente-colombiano-investigado-por-corrupcao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-12 04:02:25
Título: Como uma mineradora canadense se infiltrou na Guatemala
Descrição: A empresa canadense Skye Resources subornou a justiça guatemalteca e 
formou milícias para expulsar indígenas de suas terras.The post Como uma 
mineradora canadense se infiltrou na Guatemala appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/12/mineradora-canadense-infiltrada-na-
guatemala/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-12 07:49:12
Título: Na véspera do feriado de Nossa Senhora de Aparecida, desrespeito na 
praia, na floresta e na balada
Descrição: RIO - Quem circulou pelo Rio na véspera do feriado de Nossa Senhora 
Aparecida, comemorado hoje, pode ter ficado com uma impressão distante da 
realidade: parecia até que a a pandemia do coronavírus já tinha virado coisa do 
passado. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/na-vespera-do-feriado-de-nossa-senhora-de-
aparecida-desrespeito-na-praia-na-floresta-na-balada-24688422
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-12 06:50:00
Título: Prêmio Nobel de Economia 2020 vai para os americanos Paul Milgrom e 
Robert Wilson
Descrição: RIO e ESTOCOLMO — A Academia Real de Ciências da Suécia entregou o 
prêmio Nobel de Economia de 2020 para os americanos Paul Milgrom e Robert 
Wilson. Esta é a 51ª premiação que coroa reconhecidos estudiosos das ciências 
econômicas de todo o mundo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/premio-nobel-de-economia-2020-vai-para-
os-americanos-paul-milgrom-robert-wilson-24685756
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-12 07:25:51
Título: A saga dos manguezais: especialistas temem ameaças a ecossistema do Rio
Descrição: RIO - Com árvores que se debruçam sobre o espelho d’ água e força 
para suportar ondas e inundações violentas, os manguezais fazem parte da 
paisagem do Rio, estado que concentra a maior parte deste ecossistema na Região 
Sudeste. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/a-saga-dos-manguezais-especialistas-temem-
ameacas-ecossistema-do-rio-24688414
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-12 07:00:56
Título: Polícia cria força-tarefa para investigar crimes políticos na Baixada 
após assassinatos de candidatos
Descrição: RIO — Os assassinatos de dois candidatos ao cargo de vereador na 
Baixada Fluminense, num intervalo de menos de 15 dias, fez acender um alerta 
dentro da cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 
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Url :https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/policia-cria-forca-tarefa-
para-investigar-crimes-politicos-na-baixada-apos-assassinatos-de-candidatos-
24688271
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-12 06:30:18
Título: Tereza Cristina determinou recuo sobre Guia Alimentar brasileiro, 
mostram documentos
Descrição: Por determinação de Tereza Cristina, o Ministério da Agricultura 
mudou completamente suas críticas em relação ao Guia Alimentar para a População 
Brasileira depois que o assunto veio à tona. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/tereza-cristina-determinou-recuo-
sobre-guia-alimentar-brasileiro-mostram-documentos-24686834
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-12 07:00:10
Título: Conselheiro do CNJ suspende investigação do TJ do Rio e diz que 
corregedor age como inquisidor
Descrição: O conselheiro Henrique Ávila, do Conselho Nacional de Justiça, 
suspendeu apurações do corregedor-geral de Justiça do Rio de Janeiro, 
desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, e apontou uma \atuação à Torquemada\
do magistrado, em menção ao frade espanhol Tomás de Torquemada, conhecido como \
o grande inquisidor\ da Inquisição espanhola.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/conselheiro-do-cnj-suspende-
investigacao-do-tj-do-rio-diz-que-corregedor-age-como-inquisidor-24686858
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 08:47:45
Título: Esposa grávida, três filhos e dois despejos em 2 meses: o drama dos 
inquilinos expulsos de casa durante pandemia
Descrição: Sem conseguir pagar aluguel, Jucelio Lima teve de deixar apartamento 
em São Bernardo e família foi morar em ocupação — 3 meses depois, Estado pediu 
reintegração de posse do terreno e ele foi despejado de novo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54472133
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 10:26:13
Título: O eclipse que salvou a vida de Cristóvão Colombo em viagem à América
Descrição: Embora tenhamos poucas certezas sobre sua vida, é consenso que 
inteligência e esperteza de navegador lhe ajudaram em diversas ocasiões, tanto 
para conseguir o que procurava como para driblar dificuldades.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54501402
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 07:42:44
Título: Por que Nossa Senhora Aparecida é a santa padroeira do Brasil e 12 de 
outubro se tornou feriado nacional?
Descrição: Imagem da santa teria sido encontrada por pescadores no Rio Paraíba 
em 1717 e atrai cada vez mais romeiros à cidade de Aparecida, onde está 
localizada Basílica.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-45796997
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 08:58:40
Título: Quem foi Laudelina de Campos Melo, pioneira na luta por direitos de 
trabalhadores domésticos no Brasil
Descrição: Brasil viu nascer o movimento sindical de trabalhadores domésticos em
1936, por iniciativa de Laudelina de Campos Melo, homenageada do doodle do 
Google.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54507024
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 07:42:53
Título: Por que o Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro no Brasil?

http://www.bbc.com/portuguese/geral-54507024
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-45796997
http://www.bbc.com/portuguese/geral-54501402
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54472133
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/conselheiro-do-cnj-suspende-investigacao-do-tj-do-rio-diz-que-corregedor-age-como-inquisidor-24686858
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/conselheiro-do-cnj-suspende-investigacao-do-tj-do-rio-diz-que-corregedor-age-como-inquisidor-24686858
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/tereza-cristina-determinou-recuo-sobre-guia-alimentar-brasileiro-mostram-documentos-24686834
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/tereza-cristina-determinou-recuo-sobre-guia-alimentar-brasileiro-mostram-documentos-24686834
https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/policia-cria-forca-tarefa-para-investigar-crimes-politicos-na-baixada-apos-assassinatos-de-candidatos-24688271
https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/policia-cria-forca-tarefa-para-investigar-crimes-politicos-na-baixada-apos-assassinatos-de-candidatos-24688271
https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/policia-cria-forca-tarefa-para-investigar-crimes-politicos-na-baixada-apos-assassinatos-de-candidatos-24688271


Descrição: Outros países também celebram dia, mas em outras datas, comemoração 
no Brasil foi criada por decreto presidencial em 1924. Você sabe o motivo?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-45783342
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-11 17:51:46
Título: 'Somos a espécie mais perigosa da história': cinco gráficos sobre o 
impacto da atividade humana na biodiversidade
Descrição: Ação humana é quase inteiramente responsável pela extinção de várias 
espécies de mamíferos nas últimas décadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54456478

 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-11 20:17:17
Título: Covid-19: coronavírus pode ‘sobreviver por 28 dias’ em celular e 
dinheiro, diz estudo
Descrição: Pesquisadores descobriram que o SARS-Cov-2 sobrevive por mais tempo 
do que se pensava — mas apenas sob determinadas condições.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54503398
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-11 12:54:48
Título: Morte de engenheiro negro por policial no RS gera indignação e movimento
Black Lives Matter local
Descrição: Gustavo Amaral foi confundido com um suspeito de crime e acabou morto
em abril deste ano no interior gaúcho. Ninguém foi punido pelo assassinato, e 
caso foi arquivado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54452328
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-11 00:05:07
Título: 'Covid-19 não é pandemia, mas sindemia': o que essa perspectiva 
científica muda no tratamento
Descrição: Entender a crise de saúde que vivemos a partir de um quadro 
conceitual mais amplo abre caminho para encontrar soluções mais adequadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54493785
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-11 10:05:21
Título: Os cálculos que preveem mais 115 milhões de pessoas na miséria no mundo,
enquanto fortuna de bilionários cresceu 27%
Descrição: Alta da pobreza extrema é a primeira nas últimas duas décadas e pode 
elevar a 9,4% o percentual da população global nessas condições, diz Banco 
Mundial.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54470607
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-11 22:50:17
Título: Shoshana Zuboff: “O neoliberalismo destroçou tudo. Temos que começar do 
zero” 
Descrição: A filósofa e professora emérita da Harvard Business School deu nome a
um fenômeno que domina o mundo: o capitalismo de vigilância. Acredita que é 
possível conter o Facebook, o Google e a Amazon
Url :https://brasil.elpais.com/ideas/2020-10-11/shoshana-zuboff-o-
neoliberalismo-destrocou-tudo-temos-que-comecar-do-zero.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-11 15:54:12
Título: Covid-19, sequestro de democrata e troca na Suprema Corte. O caos se 
apodera da campanha nos EUA
Descrição: A três semanas das eleições, Trump recebe seus seguidores em um 
polêmico uso da Casa Branca para um evento de campanha antes de conhecer o 
parecer médico que o declarava como não contagioso
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Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-11/covid-19-sequestro-de-
democrata-e-troca-na-suprema-corte-o-caos-se-apodera-da-campanha-dos-eua.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-11 21:27:51
Título: Piketty: “A política monetária pode ser parte da solução, mas não toda” 
Descrição: Economista francês aponta a desigualdade resultante das receitas 
ultraexpansivas dos bancos centrais e prega impostos sobre os mais ricos para 
pagar a fatura do coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-11/piketty-a-politica-monetaria-
pode-ser-parte-da-solucao-mas-nao-toda.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-11 17:26:35
Título: Negritude, o time que arrastou o movimento ‘black power’ para os campos 
de várzea
Descrição: Fundado por jogadores negros há quatro décadas, clube da zona leste 
paulistana chegou a ter nome censurado na época da ditadura militar sob a 
alegação de suscitar conflitos raciais
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-10-10/negritude-o-time-que-
arrastou-o-movimento-black-power-para-os-campos-de-varzea.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-11 18:55:28
Título: Mais do que eleger mulheres, precisamos acabar com o ‘teto de vidro’ da 
política
Descrição: Neste ano temos uma oportunidade única de levarmos mais mulheres para
as Câmaras Municipais, mas nossa luta não pode terminar aí
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-11/mais-do-que-eleger-mulheres-
precisamos-acabar-com-o-teto-de-vidro-para-elas-na-politica.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-11 00:00:00
Título: Russomanno avança entre eleitores mais jovens, Covas vai de 20% para 14%
Descrição: Celso Russomanno (Republicanos) ganhou cinco pontos entre os 
eleitores mais jovens (16 a 24 anos) na última pesquisa Datafolha. Ele tem 35%. 
É mais do que o dobro do segundo pelotão nessa faixa etária. Guilherme Boulos 
(PSOL) tem 17% da preferência deste eleitorado. Tinha 10% na pesquisa 
anterior.Leia mais (10/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/russomanno-avanca-entre-eleitores-mais-jovens-covas-
vai-de-20-para-14.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-11 00:00:00
Título: Ministério da Economia vê problemas legais em concurso da PF
Descrição: A mais recente rodada de negociações entre o Ministério da Economia e
a Polícia Federal, na semana passada, não eliminou problemas legais que técnicos
estão vendo na abertura do concurso para 2.000 policiais, propagandeado pelo 
presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais.Leia mais (10/11/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/ministerio-da-economia-ve-problemas-legais-em-
concurso-da-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-11 00:00:00
Título: Auxiliares de Bolsonaro veem ministério de Paulo Guedes excessivamente 
grande
Descrição: Ainda que a divisão do Ministério da Economia seja considerada pouco 
provável por auxiliares de Jair Bolsonaro, a avaliação dessas pessoas e até de 
integrantes da equipe econômica é que a pasta de Paulo Guedes ficou 
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excessivamente grande, tornando-se disfuncional. Separá-la, por essa avaliação, 
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