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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 09:53:36
Título: Villas-Bôas e Etchegoyen tiveram encontro secreto com Temer um ano antes
do golpe
Descrição: Reunião foi intermediada por Dennis Rosenfield, que era considerado 
um guru da \nova direita\, em 2015. Após encontro, professor de filosofia 
divulgou texto: \ou o país vai de Temer ou afunda\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/villas-boas-e-etchegoyen-tiveram-
encontro-secreto-com-temer-um-ano-antes-do-golpe/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 07:44:15
Título: De Russomano a Hasselmann: as facetas do bolsonarismo nas eleições 
municipais de SP
Descrição: Cientistas políticos analisam perfil dos candidatos que mais se 
alinham à agenda do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/de-russomano-a-hasselmann-as-
facetas-do-bolsonarismo-nas-eleicoes-municipais-de-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-12 20:17:42
Título: Movimentos sociais se unem contra fome na abertura da Semana Nacional da
Alimentação
Descrição: Jornada busca expor a volta da fome, o aumento no preço dos alimentos
e os vetos do governo federal ao PL 735
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/12/movimentos-sociais-se-unem-
contra-fome-na-abertura-da-semana-nacional-da-alimentacao
 
Fonte: Xinhua
Data: 2020-10-13
Título: Destaque: Parque solar com tecnologia chinesa injeta energia em aldeia 
de montanha argentina
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/12/c_139434320.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-12 19:28:53
Título: Orlando Rollo: o homem que contratou um condenado por estupro para jogar
no Santos
Descrição: Ídolo do passado santista, Robson de Souza retorna ao clube pelas 
mãos do ex-vereador do PSDB, que é maçom e policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/12/orlando-rollo-o-homem-que-
contratou-um-condenado-por-estupro-para-jogar-no-santos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-12 14:29:14
Título: \Bacurau\ vence em seis categorias e domina o Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro
Descrição: Longa de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles venceu as 
categorias de melhor filme, direção e roteiro original
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/12/bacurau-vence-em-seis-
categorias-e-domina-o-grande-premio-do-cinema-brasileiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-12 13:43:58
Título:  \População é explorada através da dívida\, afirma Ladislau Dowbor
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Descrição: Em entrevista, economista fala sobre as novas formas de acumulação de
riqueza e de exploração da classe trabalhadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/12/o-juro-no-endividamento-permite-
voce-generalizar-a-exploracao-explica-economista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-12 10:31:10
Título: Via Campesina inicia a Jornada Nacional de Alimentação
Descrição: Durante toda a semana, movimentos promoverão atividades denunciando o
governo de Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/12/via-campesina-inicia-hoje-a-
jornada-nacional-de-alimentacao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 10:47:54
Título: A fome como projeto de dominação
Descrição: Enio Verri* O Brasil é admirado, quando não invejado, pela sua grande
extensão de terras agricultáveis, quase 20% do seu território e por ser um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/a-fome-como-projeto-de-dominacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 10:21:55
Título: A pedido do PSDB, Lula perde título de doutor honoris causa em Alagoas
Descrição: Um juiz decidiu atender ao pedido de uma candidata a vereadora pelo 
PSDB, nesta segunda-feira (12), e anulou o título de doutor honoris causa da 
UNEAL (Universidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/a-pedido-do-psdb-lula-perde-titulo-
de-doutor-honoris-causa-em-alagoas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 03:35:20
Título: Mandetta abre fogo contra Bolsonaro no Roda Viva
Descrição: O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), abriu fogo 
contra o presidente Jair Bolsonaro durante entrevista no programa Roda Viva. O 
Blog do Esmael 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/mandetta-abre-fogo-contra-
bolsonaro-no-roda-viva/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 23:53:41
Título: Biden vence de Trump em Wisconsin e Pensilvânia, diz pesquisa 
Reuters/Ipsos
Descrição: O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, 
ampliou a vantagem sobre o presidente Donald Trump em Wisconsin e na 
Pensilvânia, ganhando impulso 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/biden-vence-de-trump-em-wisconsin-
e-pensilvania-diz-pesquisa-reuters-ipsos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 23:37:54
Título: Jornal Nacional, da Globo, com Moro, lança nova ofensiva por prisões 
ilegais
Descrição: O Jornal Nacional, da TV, prepara mais uma ofensiva a favor de 
prisões ilegais e contra o Estado Democrático de Direito. Para isso, a emissora 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/jornal-nacional-da-globo-com-moro-
lanca-nova-ofensiva-por-prisoes-ilegais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 23:19:34
Título: Caso Flordelis: Cármen Lúcia nega pedido de retirada de tornozeleira 
eletrônica
Descrição: A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou 
a análise de habeas corpus apresentado pela deputada federal Flordelis (PSD-RJ) 
para a retirada da 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/caso-flordelis-carmen-lucia-nega-
pedido-de-retirada-de-tornozeleira-eletronica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 19:10:00
Título: Bolsonaro abandonou as crianças brasileiras à própria sorte, diz nota do
PT
Descrição: A direção nacional do PT faz um triste, porém real, balanço das ações
de Bolsonaro que culminam com o abandono das crianças brasileiras. Em nota, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-abandonou-as-criancas-
brasileiras-a-propria-sorte-diz-nota-do-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 18:32:29
Título: Abstenções poderão ultrapassar 40% nas eleições de 2020, diz Paraná 
Pesquisas
Descrição: O diretor-presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, afirmou 
nesta segunda-feira (12) ao Blog do Esmael que o número de abstenções poderá 
ultrapassar 40%, seguramente, e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/abstencoes-poderao-ultrapassar-40-
nas-eleicoes-de-2020-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 17:42:06
Título: Após convite para Bolsonaro, senador do MDB testa positivo para Covid-19
Descrição: O senador Eduardo Braga (MDB-AM), após convidar o presidente 
Bolsonaro para se filiar ao MDB, testou positivo para Covid-19. Jair Bolsonaro 
tem sido disputado pelos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/apos-convite-para-bolsonaro-
senador-do-mdb-testa-positivo-para-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 14:45:28
Título: Que fim levou Deltan Dallagnol?
Descrição: “Que fim levou” é um quadro da crônica de Milton Neves, na TV, que 
mostra como eram e onde estão craques do futebol e da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/que-fim-levou-deltan-dallagnol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 12:51:22
Título: CUT lança hoje campanha pelo fim do trabalho infantil
Descrição: “Pela Visibilidade, Conscientização e pelo Fim do Trabalho Infantil” 
é o nome da campanha que a CUT que inicia nesta segunda-feira (12), no dia das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/cut-lanca-hoje-campanha-pelo-fim-
do-trabalho-infantil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 12:44:31
Título: Pesquisa aponta PT em segundo lugar em Fortaleza, confira os números
Descrição: A Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (12) levantamento 
sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo o instituto, Capitão 
Wagner (Pros) lidera a corrida com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pesquisa-fortaleza-capitao-wagner-
35-luizianne-lins-149-sarto-101/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-12 12:32:23
Título: Norte-americanos que melhoraram a teoria dos leilões ganham o Nobel de 
Economia 2020
Descrição: Os norte-americanos Paul R. Milgrome e Robert B. Wilson, professores 
na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, ganharam o Prêmio Nobel de 
Economia 2020. Eles foram 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/norte-americanos-que-melhoraram-a-
teoria-dos-leiloes-ganham-o-nobel-de-economia-2020/
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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: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 09:00:36
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Johnson &amp, Johnson interrompe a dosagem de sua vacina 
contra o coronavírus &amp, Johnson Vaccin A empresa não disse o que era a doença
inexplicada, mas um ponto dos ensaios clínicos é descobrir se as vacinas causam 
efeitos colaterais perigosos &amp, Johnson Vaccine 85K Negócios O México está 
prestes a se tornar o maior [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-170/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 23:07:49
Título: TV GGN 20h: Xadrez do grande Pacto de Brasilia, com Bolsonaro e tudo
Descrição: Os comentários desta segunda-feira, 12 de outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-xadrez-do-grande-pacto-de-
brasilia-com-bolsonaro-e-tudo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 21:45:27
Título: Giro GGN: Notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Algumas notícias da tarde de 12 de outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-noticias-do-brasil-e-do-mundo-9/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 19:53:21
Título: Queda da Covid-19 no Brasil não significa que não se agravará novamente,
diz OMS
Descrição: O diretor da OMS destacou que o número de redução de casos ainda 
ocorre a partir de números \muito, muito elevados\ no Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/queda-da-covid-19-no-brasil-nao-
significa-que-nao-se-agravara-novamente-diz-oms/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 19:45:11
Título: GGN Covid Mundo: o Brasil é o 4o país em óbitos per capita
Descrição: No ranking do número de óbitos por 100.000 habitantes, para países 
com mais de 5 milhões de habitantes, o Brasil ocupa o 4o lugar, atrás apenas de 
Peru, Bélgica e Bolívia. Os 6 primeiros colocados são latino-americanos, 
completados por Chile e Equador. Dos quatro primeiros, apenas a Bélgica 
prossegue com a curva de casos em [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-mundo-o-brasil-e-o-4o-pais-em-
obitos-per-capita/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 19:39:43
Título: Com segurança e eficácia comprovadas, vacina russa já imunizou 12 mil 
pessoas
Descrição: \Mais de 12 mil pessoas já foram vacinadas na Rússia e os resultados 
são ótimos\, diz diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/com-seguranca-e-eficacia-comprovadas-
vacina-russa-ja-imunizou-12-mil-pessoas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 18:52:57
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Título: Brasil, Chile, Colômbia, México: violência policial explode na América 
Latina
Descrição: De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem a
segunda maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes da América do Sul
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/brasil-chile-colombia-mexico-violencia-
policial-explode-na-america-latina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 18:38:30
Título: Bombeiros e brigadistas contêm queimadas na Chapada dos Veadeiros
Descrição: Nesta segunda, calcula-se que a área destruída foi de 75 mil hectares
da unidade de conservação (UC) do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/bombeiros-e-brigadistas-contem-
queimadas-na-chapada-dos-veadeiros/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 18:24:52
Título: Comissão do Pantanal ouve Ricardo Salles sobre queimadas nesta terça
Descrição: O colegiado do Congresso vai questionar o ministro sobre as medidas 
adotadas pelo governo para conter e prevenir queimadas no bioma
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/comissao-do-pantanal-ouve-ricardo-
salles-sobre-queimadas-nesta-terca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 17:33:24
Título: Prefeitos candidatos à reeleição lideram na maioria das capitais
Descrição: O Ibope mostrou que de cada 9 cidades que há candidatura à reeleição,
6 deles estão na liderança para a disputa
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/prefeitos-candidatos-a-reeleicao-lideram-
na-maioria-das-capitais/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 17:05:52
Título: Paulo Freire hoje questionaria educação em pandemia, por Antonia Darder 
e James Kirylo
Descrição: Muitos estudantes não conseguem ter acesso a tecnologia, ou enfrentam
a insegurança alimentar - problemas que normalmente seriam resolvidos na escola
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/paulo-freire-hoje-questionaria-educacao-
em-pandemia-por-antonia-darder-e-james-kirylo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-12 16:54:56
Título: O desastre da dívida sem saída, por Michael Roberts
Descrição: Brasil e Índia verão seus níveis de dívida soberana subirem para 90% 
do PIB no final do próximo ano e se aproximarem de 100% do PIB em 2022
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-desastre-da-divida-sem-saida-por-
michael-roberts/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 10:29:02
Título: Johnson & Johnson pausa testes de vacina contra Covid-19 após voluntário
ter doença “inexplicável”
Descrição: Doença está sendo estudada por conselho independente. Imunizante 
estava na fase 3 dos testes e contava com 7 mil voluntários no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/johnson-johnson-pausa-testes-de-
vacina-contra-covid-19-apos-voluntario-ter-doenca-inexplicavel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 10:27:08
Título: EUA detectam reinfecção por Covid e Trump reúne “grande multidão” em 
comício na Flórida
Descrição: Médico de Nevada afirmou que paciente de 25 anos apresentou quadro 
pior da Covid na reinfecção. Na Flórida, Trump retomou comício após ser 
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infectado pelo coronavírus: \Vamos erradicar o vírus e salvar o país do 
socialismo”
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/eua-detectam-reinfeccao-por-
covid-e-trump-reune-grande-multidao-em-comicio-na-florida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 09:52:26
Título: Mandetta lembra embates com Bolsonaro na Câmara e Vera Magalhães 
retruca: “Mesmo assim votou nele?”
Descrição: No Roda Viva, ex-ministro confessou ter votado em Bolsonaro no 
primeiro turno das eleições de 2018. Para ele, ex-capitão representava uma \
ruptura\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-lembra-embates-com-bolsonaro-
na-camara-e-vera-magalhaes-retruca-mesmo-assim-votou-nele/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 01:31:02
Título: A dias das eleições, ditadora da Bolívia elogia papel das Forças Armadas
no golpe de 2019
Descrição: “São os impulsores da democracia”, disse Jeanine Áñez, que foi 
imposta no poder pelos militares. Pleito acontecerá no domingo e pesquisas 
indicam que o favorito é Luis Arce, candidato do partido de Evo Morales, 
presidente derrubado pelo golpe
Url :https://revistaforum.com.br/global/a-dias-das-eleicoes-ditadora-da-bolivia-
elogia-papel-das-forcas-armadas-no-golpe-de-2019/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 01:01:00
Título: Cuba se apresenta como candidata ao Conselho de Direitos Humanos da ONU
Descrição: Chanceler Bruno Rodríguez Parrilla afirmou que a ilha possui 
“resultados na promoção, proteção e cumprimento dos Direitos Humanos, defendendo
o diálogo e a cooperação, a favor dos direitos de todas as pessoas”
Url :https://revistaforum.com.br/global/cuba-se-apresenta-como-candidata-ao-
conselho-de-direitos-humanos-da-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 00:52:54
Título: Jornal Nacional diz que Fux avalia levar caso de André do Rap ao 
plenário
Descrição: Chefe do PCC foi solto por decisão de Marco Aurélio Mello, cassada 
depois pelo presidente do STF, soltura foi baseada em artigo aprovado em pacote 
anticrime de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jornal-nacional-diz-que-fux-avalia-
levar-caso-de-andre-do-rap-ao-plenario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 23:57:23
Título: Polícia do Ceará nega socorro a funcionária de pousada agredida por uma 
policial
Descrição: Caso ocorreu em Jericoacoara. Agressora seria uma inspetora da 
Polícia Civil, identificada apenas como “Manu”. Dona da pousada afirma ter sido 
chutada por outro policial durante depoimento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-do-ceara-nega-socorro-a-
funcionaria-de-pousada-agredida-por-uma-policial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 23:40:19
Título: Em 11 dias, fogo na Amazônia e no Cerrado supera todo o outubro de 2019
Descrição: Dados do Inpe mostram 8.662 focos de incêndio na Amazônia neste mês, 
ante 7.855 em 31 dias de outubro do ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-11-dias-fogo-na-amazonia-e-no-
cerrado-supera-todo-o-outubro-de-2019/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/noticias/em-11-dias-fogo-na-amazonia-e-no-cerrado-supera-todo-o-outubro-de-2019/
https://revistaforum.com.br/noticias/em-11-dias-fogo-na-amazonia-e-no-cerrado-supera-todo-o-outubro-de-2019/
https://revistaforum.com.br/brasil/policia-do-ceara-nega-socorro-a-funcionaria-de-pousada-agredida-por-uma-policial/
https://revistaforum.com.br/brasil/policia-do-ceara-nega-socorro-a-funcionaria-de-pousada-agredida-por-uma-policial/
https://revistaforum.com.br/noticias/jornal-nacional-diz-que-fux-avalia-levar-caso-de-andre-do-rap-ao-plenario/
https://revistaforum.com.br/noticias/jornal-nacional-diz-que-fux-avalia-levar-caso-de-andre-do-rap-ao-plenario/
https://revistaforum.com.br/global/cuba-se-apresenta-como-candidata-ao-conselho-de-direitos-humanos-da-onu/
https://revistaforum.com.br/global/cuba-se-apresenta-como-candidata-ao-conselho-de-direitos-humanos-da-onu/
https://revistaforum.com.br/global/a-dias-das-eleicoes-ditadora-da-bolivia-elogia-papel-das-forcas-armadas-no-golpe-de-2019/
https://revistaforum.com.br/global/a-dias-das-eleicoes-ditadora-da-bolivia-elogia-papel-das-forcas-armadas-no-golpe-de-2019/
https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-lembra-embates-com-bolsonaro-na-camara-e-vera-magalhaes-retruca-mesmo-assim-votou-nele/
https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-lembra-embates-com-bolsonaro-na-camara-e-vera-magalhaes-retruca-mesmo-assim-votou-nele/
https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/eua-detectam-reinfeccao-por-covid-e-trump-reune-grande-multidao-em-comicio-na-florida/
https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/eua-detectam-reinfeccao-por-covid-e-trump-reune-grande-multidao-em-comicio-na-florida/


Data: 2020-10-12 22:49:38
Título: Marcelo Bretas defende Bolsonaro ao comentar “fim da Lava Jato”
Descrição: Juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro também justificou sua aproximação
com o presidente, e reclamou de punição pelo CNJ: “fui penalizado só por estar 
ao lado de uma autoridade legítima do nosso país”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marcelo-bretas-defende-bolsonaro-ao-
comentar-fim-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 22:39:39
Título: De cada 20 universitárias na França, uma já foi estuprada, mostra estudo
Descrição: Pesquisa ainda revela que 11% das estudantes de nível superior do 
país já foi vítima de agressão sexual ou atos violentos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/de-cada-20-universitarias-na-franca-
uma-ja-foi-estuprada-mostra-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 22:06:15
Título: Anvisa encontra versão falsa da vacina de Oxford sendo vendida em 
Niterói
Descrição: Entidade soltou comunicado alertando sobre o produto falso contra o 
coronavírus, que estaria sendo comercializado no mercado negro da cidade desde 
setembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/anvisa-encontra-versao-falsa-da-vacina-
de-oxford-sendo-vendida-em-niteroi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 21:58:32
Título: Erraram: professor da Unicamp desmonta matéria da Folha sobre Brasil ser
o país que mais expandiu gasto público
Descrição: Para Pedro Rossi, jornal usou gráfico com dados que não mostram o 
dado correto e recalculou: aumento foi de 7,6%, e não de 10,4% em uma década
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/erraram-professor-da-unicamp-desmonta-
materia-da-folha-sobre-brasil-ser-o-pais-que-mais-expandiu-gasto-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 21:00:43
Título: Mulheres ainda são minoria entre vereadores + Bolsonaro “de centro”
Descrição: Levantamento mostra que 65 municípios não tiveram nenhuma mulher 
eleita nos últimos 20 anos. Com Élika Takimoto, Ivana Bentes e Laura Capriglione
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mulheres-ainda-sao-minoria-entre-
vereadores-bolsonaro-de-centro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 20:59:01
Título: A tortura e as atrocidades de Cristóvão Colombo
Descrição: O Reinado do Terror de Colombo é um dos capítulos mais sombrios da 
nossa história. Tudo que for feito para reparar a colonização ibérica e os 
crimes dos colonizadores é pouco, muito pouco diante dos crimes cometidos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-tortura-e-as-atrocidades-de-cristovao-
colombo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 20:42:17
Título: Venezuelanos em Miami lançam outdoor com “Trump chavista” para pedir 
votos por Biden
Descrição: Cartaz gigante traz montagem de foto do presidente estadunidense 
Donald Trump com os olhos de Hugo Chávez, e a frase “não vão nos enganar de 
novo”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/venezuelanos-em-miami-lancam-outdoor-
com-trump-chavista-para-pedir-votos-por-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 19:56:06
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Título: Na Argentina, Clarín convoca marcha para a frente da casa da vice-
presidenta Cristina Kirchner
Descrição: A pretexto de divulgar locais onde as pessoas estão listando como 
“pontos de manifestação” contra as medidas de combate ao coronavírus, o site do 
Clarín incluiu o local onde Cristina Kirchner vive em Buenos Aires
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/na-argentina-o-clarin-convoca-marcha-
para-a-frente-da-casa-da-vice-presidenta-cristina-kirchner/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 19:43:38
Título: Proibição de transferência em dinheiro vivo obriga Bolsonaro a refazer 
doação à campanha de Carluxo
Descrição: O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) mudou uma informação em
seu cadastro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e agora afirma que a doação 
de campanha que recebeu do presidente Jair Bolsonaro, seu pai, no valor de R$ 10
mil teria sido realizada por “transferência eletrônica”, e não em dinheiro vivo,
como havia sido registrado anteriormente. Na [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/proibicao-de-transferencia-em-
dinheiro-vivo-obriga-bolsonaro-a-refazer-doacao-a-campanha-de-carluxo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 18:11:33
Título: Hoje é Dia de Oxum, senhora da fertilidade e do empoderamento feminino
Descrição: O Orixá foi sincretizado com Nossa Senhora da Aparecida na maioria 
dos estados brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/hoje-e-dia-de-oxum-senhora-da-
fertilidade-e-do-empoderamento-feminino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 18:09:57
Título: Arcebispo critica fim da Lava Jato anunciado por Bolsonaro: “Não somos 
dignos de sermos escravizados pela corrupção”
Descrição: Dom Orlando Brandes, de Aparecida, afirmou ainda que é necessário 
evitar as idolatrias, direcionada às vezes até a “pessoas autoritárias, que 
tomam o lugar de Jesus”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arcebispo-critica-fim-da-lava-jato-
anunciado-por-bolsonaro-nao-somos-dignos-de-sermos-escravizados-pela-corrupcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 18:02:07
Título: Eduardo Bolsonaro faz vídeo com biólogo para defender questionável 
teoria do “boi bombeiro”
Descrição: Richard Rasmussen, embaixador do ecoturismo brasileiro nomeado por 
Bolsonaro, disse que as queimadas acontecem porque “o boi foi embora do 
Pantanal”. Estatísticas mostram, porém, que presença de gado na região cresceu 
nos últimos anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/eduardo-bolsonaro-faz-video-com-biologo-
para-defender-questionavel-teoria-do-boi-bombeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 17:04:21
Título: Candidato a vereador é morto a tiros durante a madrugada em Embu das 
Artes
Descrição: Outros dois assassinatos de candidatos ocorreram este mês na Baixada 
Fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-a-vereador-e-morto-a-tiros-
durante-a-madrugada-em-embu-das-artes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 16:53:48
Título: Damares se ofende com fala de Porchat sobre não ter filhos e rebate: 
“Filho é benção”
Descrição: Humorista disse que tem medo de criança atrapalhar relação com a 
esposa. Para a ministra, frase é \grave\ e cobra pedido de desculpas
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/damares-se-ofende-com-fala-de-porchat-
sobre-nao-ter-filhos-e-rebate-filho-e-bencao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 16:41:14
Título: “Paz não pode ser atingida se não houver segurança alimentar”, diz José 
Graziano em nota sobre Nobel ao Programa Mundial de Alimentos
Descrição: Em nota publicada nesta segunda-feira (12), o ex-diretor-geral da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), José 
Francisco Graziano, que foi responsável pelo programa Fome Zero no governo Lula,
agradeceu às manifestações de carinho por ocasião do Nobel da Paz concedido ao 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) na sexta-feira (9) e relembrou a [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/global/paz-nao-pode-ser-atingida-se-nao-houver-
seguranca-alimentar-diz-jose-graziano-em-nota-sobre-nobel-ao-programa-mundial-
de-alimentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 16:10:06
Título: Arcebispo dá indiretas a Bolsonaro durante missa do Dia da Nossa Senhora
Aparecida
Descrição: Dom Orlando Brandes não citou nomes, mas se referia claramente ao 
descaso das autoridades com relação às queimadas no Pantanal e na Amazônia e às 
vítimas do Coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arcebispo-da-indiretas-a-bolsonaro-
durante-missa-do-dia-da-nossa-senhora-aparecida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 14:35:58
Título: Bolsonaro foi avisado que seus filhos, Eduardo e Carlos, poderiam ser 
presos
Descrição: Pelos relatos recebidos por auxiliares presidenciais, os dois 
possivelmente seriam enquadrados em crimes previstos na Lei de Segurança 
Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-foi-avisado-que-seus-filhos-
eduardo-e-carlos-poderiam-ser-presos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 14:26:03
Título: Globo mostra volta da fome, mas esquece de dizer que foi Lula quem 
acabou com ela
Descrição: O Fórum Onze e Meia traz as principais notícias do dia, como a 
questão da fome no Brasil, o artigo do pacote anticrime que libertou o líder do 
PCC, a citação de Papa Francisco ao Padre Julio Lacellotti as últimas 
informações das eleições nos EUA com Heloisa Villela. Comentários de Renato 
Rovai e apresentação de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/globo-mostra-volta-da-fome-mas-esquece-
de-dizer-que-foi-lula-quem-acabou-com-ela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 14:17:49
Título: O caminho para derrotar Bolsonaro passa por levar Boulos ao segundo 
turno
Descrição: São Paulo será “a mãe de todas as batalhas”. Sete fatores merecem ser
considerados, sem autoengano, quando refletimos sobre as possibilidades
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/o-caminho-para-
derrotar-bolsonaro-passa-por-levar-boulos-ao-segundo-turno-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 13:13:53
Título: Historiador Laurentino Gomes aponta elo entre Nossa Senhora Aparecida e 
escravidão
Descrição: \Não por coincidência o maior território escravista do Hemisfério 
Ocidental tem como padroeira uma santa negra\, diz o historiador
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/historiador-laurentino-gomes-aponta-elo-
entre-nossa-senhora-aparecida-e-escravidao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 13:08:17
Título: Partido de extrema-direita perde dois terços das cadeiras em Viena
Descrição: Resultados preliminares mostram que os sociais-democratas de centro-
esquerda obtiveram mais de 42% dos votos, consolidando a posição do prefeito, o 
social-democrata Michael Ludwig
Url :https://revistaforum.com.br/global/partido-de-extrema-direita-perde-dois-
tercos-das-cadeiras-em-viena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 12:51:02
Título: Pandemia e qualidade do serviço provocam queda em beneficiários de 
planos de saúde
Descrição: O IESS informa que 254.545 mil beneficiários de planos de saúde 
médico-hospitalares deixaram de ter acesso ao serviço entre abril e julho de 
2020
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pandemia-e-qualidade-do-servico-
provocam-queda-em-beneficiarios-de-planos-de-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 12:29:20
Título: PGR da Angola fecha mais três templos da Igreja Universal
Descrição: Medida ocorre no âmbito do processo que investiga líderes da 
congregação por fraude fiscal e associação criminosa
Url :https://revistaforum.com.br/global/pgr-da-angola-fecha-mais-tres-templos-
da-igreja-universal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 12:20:35
Título: O negócio suspeito de Renan Bolsonaro, o filho 04
Descrição: Renan Bolsonaro vira empreendedor em camarote no estádio Mané 
Garrincha. Seu sócio é seu ex-personal trainer e servidor da secretaria de 
Esporte do GDF, a quem se referiu como um “pai”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-negocio-suspeito-de-renan-bolsonaro-
o-filho-04/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-12 11:35:05
Título: Agricultura usa “infrações de trânsito” e carro de luxo para explicar 
crimes ambientais no Brasil
Descrição: Vídeo produzido com atores e banco de imagens foi pensado para 
promover o \verdadeiro agro do Brasil\ no exterior
Url :https://revistaforum.com.br/politica/agricultura-usa-infracoes-de-transito-
e-carro-de-luxo-para-explicar-crimes-ambientais-no-brasil/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-13 10:30:08
Título: Áudios: Deltan Dallagnol interferiu para colocar juiz aliado no lugar de
Sergio Moro na Lava Jato
Descrição: Procurador se articulou com juízes para evitar que novo magistrado 
fosse crítico da força-tarefa, mostram áudios e mensagens. The post Áudios: 
Deltan Dallagnol interferiu para colocar juiz aliado no lugar de Sergio Moro na 
Lava Jato appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/13/deltan-dallagnol-lava-jato-interferiu-
substituto-sergio-moro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-13 06:00:09
Título: Governo argentino envia ao Congresso primeira proposta de Orçamento com 
perspectiva de gênero
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
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Url :https://oglobo.globo.com/celina/governo-argentino-envia-ao-congresso-
primeira-proposta-de-orcamento-com-perspectiva-de-genero-24673795
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-13 07:00:10
Título: Fux quer criar vagas de conselheiros para Justiça Militar no CNJ
Descrição: Luiz Fux quer criar duas novas vagas no Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), para um juiz da Justiça Federal Militar e um ministro do Superior 
Tribunal Militar (STM).
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/fux-quer-criar-vagas-de-
conselheiros-para-justica-militar-no-cnj-24687004
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-13 06:00:57
Título: Presidente do STJ deixa 500 processos sem conclusão na corregedoria do 
CNJ
Descrição: Humberto Martins, novo presidente do STJ, deixou o cargo anterior, de
corregedor nacional de Justiça, no CNJ, com uma herança pesada para sua 
sucessora, ministro Maria Thereza de Assis Moura.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-do-stj-deixa-500-
processos-sem-conclusao-na-corregedoria-do-cnj-24686952
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-13 07:00:00
Título: Audio Rebel completa 15 anos com lives de artistas como Jards Macalé e 
Domenico Lancellotti
Descrição: RIO - Uma debutante de respeito. A Audio Rebel, um misto de casa de 
shows, estúdio, produtora e loja de música em Botafogo, completa 15 anos nesta 
quarta-feira. Vai ter festão, claro, mas, em tempos de pandemia, a farra vai ser
digital:
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/audio-rebel-completa-15-anos-com-
lives-de-artistas-como-jards-macale-domenico-lancellotti-24684777
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-13 07:00:07
Título: Violência contra a mulher: atendimentos voltam a subir em Niterói
Descrição: NITERÓI - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Niterói 
(Ceam) registrou, este ano, um aumento de 20% na procura por quem utilizou o 
serviço de auxílio pela primeira vez. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/violencia-contra-mulher-atendimentos-
voltam-subir-em-niteroi-24686194
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-13 08:17:24
Título: Coronavírus: como desigualdade entre ricos e pobres ajuda a explicar 
alta de casos de covid-19 em Manaus
Descrição: Depois de ver curva de infecções acelerar no início da pandemia, 
capital do Amazonas tem assistido a mais uma deterioração dos indicadores da 
doença.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54472139
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-13 09:40:28
Título: Cientistas de Cambridge tentam descobrir o que acabará com a humanidade 
(e como nos salvar)
Descrição: Centro para Estudo de Risco Existencial da Universidade de Cambridge 
investiga perigos que podem levar à extinção de humanos ou ao colapso da 
civilização.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54464709
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-13 07:50:54
Título: Reinfecção por covid-19: caso de americano com 2ª vez mais grave levanta
questões sobre imunidade
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Descrição: Casos de reinfecção têm sido raros até agora, mas um estudo publicado
na revista científica Lancet Infectious Diseases levantou questões sobre quanta 
imunidade pode ser constituída para o vírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54521457
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 17:08:38
Título: Covid-19: tabela ajuda a avaliar risco de infecção cada vez que você vai
a um evento social
Descrição: Cientistas de Oxford e do MIT dizem que é necessário considerar 
fatores como ventilação e ocupação do local e até atividades como cantar ou 
gritar.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54442075
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 20:53:01
Título: Homem negro amarrado por policiais nos EUA pede indenização de R$ 5,5 
milhões
Descrição: Donald Neely foi conduzido pela rua 'como se fosse um escravo', dizem
os documentos do processo, que processa a cidade do Texas onde tudo ocorreu e 
seu Departamento de Polícia por negligência.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54517934
 
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 19:06:19
Título: Eleições nos EUA: como um vídeo de campanha abriu nova crise entre Trump
e o cientista-chefe da Casa Branca
Descrição: Na propaganda Anthony Fauci parece estar elogiando Donald Trump, mas 
ele está falando sobre seu próprio trabalho.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54511653
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-12 16:50:12
Título: O que revelam os 'documentos secretos' da ditadura levados por Biden ao 
Brasil
Descrição: Correspondente em Washington explica o que dizem documentos secretos 
que Biden, na época vice de Barack Obama, entregou pessoalmente à então 
presidente Dilma Rousseff.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54516169
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-12 19:24:37
Título: Carta da Amazônia: destruímos o que não entendemos
Descrição: Líder ambiental da comunidade waorani lança uma mensagem aos 
presidentes dos nove países amazônicos
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-12/carta-da-amazonia-destruimos-
o-que-nao-entendemos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 00:32:18
Título: Emergência sanitária salta ao centro da batalha pelo Supremo Tribunal 
dos Estados Unidos 
Descrição: No primeiro dia de audiências no Senado, os democratas alertam que a 
confirmação da juíza Barrett deixará milhões de pessoas sem cobertura médica em 
meio à pandemia
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Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-13/emergencia-sanitaria-
salta-ao-centro-da-batalha-pelo-supremo-tribunal-dos-estados-unidos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-12 19:52:38
Título: García Linera, ex-vice de Evo Morales: “A narrativa das forças 
conservadoras acabou. Vamos nos defender”
Descrição: Às vésperas das eleições na Bolívia, no próximo domingo, o número 
dois durante os 13 anos do Governo destituído fala ao EL PAÍS no seu exílio em 
Buenos Aires
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-12/garcia-linera-ex-vice-
de-evo-morales-vamos-nos-defender-a-narrativa-de-forcas-conservadoras-
acabou.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-12 11:28:15
Título: Alicia Garza, a ativista cuja mensagem nas redes deu origem ao ‘Black 
Lives Matter’
Descrição: Lema antirracista nasceu de uma publicação dela no Facebook em reação
ao assassinato do adolescente Trayvon Martin, em 2012. Ela e as amigas Patrisse 
Cullors e Opal Tometi fundaram então o movimento que ganhou coro mundial
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-11/alicia-garza-uma-
ativista-para-o-seculo-digital.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-12 01:18:18
Título: Senadores republicanos dos EUA se preparam para uma rápida confirmação 
da nova juíza da Suprema Corte
Descrição: O partido de Donald Trump força quatro dias de audiências e um 
processo abreviado para ratificar Amy Coney Barrett antes das eleições de 3 de 
novembro
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-12/senadores-republicanos-
dos-eua-se-preparam-para-uma-rapida-confirmacao-da-nova-juiza-da-suprema-
corte.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-12 00:00:00
Título: Tarcísio vai em busca de padrinhos no Congresso para obras de 2021
Descrição: Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) preparou uma lista de obras, 
separadas por região, valor e modal (ferroviário, rodoviário, porto ou 
aeroporto) e está fazendo romaria nas bancadas estaduais para convencer 
parlamentares a \apadrinharem\ esses investimentos no Orçamento de 2021. Um 
terço do orçamento (R$ 2,6 bilhões) da pasta neste ano veio de emendas, que hoje
são de execução obrigatória do Ministério da Economia, apesar do ajuste 
fiscal.Leia mais (10/12/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/tarcisio-vai-em-busca-de-padrinhos-no-congresso-
para-obras-de-2021.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-12 00:00:00
Título: Presidente da Câmara Municipal de São Paulo diz que está contaminado com
Covid-19
Descrição: Eduardo ?Tuma (PSDB),  presidente da Câmara Municipal, está 
contaminado com o novo coronavírus.Leia mais (10/12/2020 - 20h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/presidente-da-camara-municipal-de-sao-paulo-diz-que-
esta-contaminado-com-covid-19.shtml
 
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-13 07:28:35
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Título: Pequim expande capacidade de estaleiro para produção de submarinos 
nucleares (FOTO)
Descrição: Pequim segue impulsionando sua força naval e, para isso, aposta nos 
submarinos nucleares, que são peça fundamental nos planos da Marinha chinesa.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020101316217532-pequim-expande-
capacidade-de-estaleiro-para-producao-de-submarinos-nucleares-foto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-13 07:22:03
Título: Canadense devolve artefatos roubados de Pompeia 'depois de ficar 
amaldiçoada'
Descrição: Uma canadense decidiu devolver a Pompeia pedaços de cerâmicas e 
ânfora e dois azulejos completos furtados devido à \má sorte\ que trouxeram à 
sua vida.
Url :https://br.sputniknews.com/mundo_insolito/2020101316217485-canadense-
devolve-artefatos-roubados-de-pompeia-depois-de-ficar-amaldicoada/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-13 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 13 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta terça-feira 
(13), marcada pela inclusão de André do Rap na lista de procurados pela 
Interpol, pela ampliação da vantagem de Biden sob Trump nos EUA e pela 
confirmação de casos de reinfecção pela COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020101316216733-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-13-de-outubro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-12 20:50:47
Título: Evo Morales denuncia ingerência dos EUA nas eleições bolivianas
Descrição: O ex-presidente da Bolívia Evo Morales denunciou nesta segunda-feira 
(12) que os Estados Unidos estão interferindo nas eleições presidenciais de seu 
país, previstas para o dia 18 de outubro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020101216215239-evo-morales-denuncia-
ingerencia-dos-eua-nas-eleicoes-bolivianas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-12 20:16:57
Título: FMI anuncia negociações de novo pacote de ajuda para a Argentina
Descrição: Funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI) planejam retornar
à Argentina em novembro para iniciar negociações sobre um novo pacote de resgate
para o país sul-americano, altamente endividado.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020101216215202-fmi-anuncia-
negociacoes-de-novo-pacote-de-ajuda-para-a-argentina/
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