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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 23:21:52
Título: TV GGN 20h: O CASO BTG – a vitória da liberdade de imprensa
Descrição: Confira no boletim desta terça-feira, 13 de outubro, os detalhes da 
vitoria do GGN sobre o BTG Pactual
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-caso-btg-a-vitoria-da-
liberdade-de-imprensa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:33
Título: Xadrez da licitação da Zona Azul, da influência do BTG e do silêncio da 
mídia, por Luis Nassif
Descrição: Semanas atrás, depois que passei a divulgar o caso, fui alvo de um 
processo do BTG Pactual – instituição que tem como sócio, hoje em dia, o ex-
Ministro da Justiça e ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. 
Evidentemente, a intenção é me calar. Pergunta-se: hoje em dia há uma imprensa 
que promete resistir a 
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/xadrez-da-licitacao-da-zona-azul-
da-influencia-do-btg-e-do-silencio-da-midia-por-luis-nassif/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 19:48:25
Título: Famílias Sem Terras plantam 50 mil mudas de arvores na Chapada 
Diamantina
Descrição: O plantio é parte de um projeto de reflorestamento do rio Utinga e da
Campanha Nacional de Plantio de Árvores e Alimentação Saudável do MST
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/familias-sem-terras-plantam-
50-mil-mudas-de-arvores-na-chapada-diamantina/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 07:46:39
Título: Perseguição política gera exoneração de professora em universidade de 
Roraima
Descrição: Além da exoneração de Maria Rizzatti, seis professores estão 
proibidos de entrar no campus em que trabalham
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/perseguicao-politica-gera-
exoneracao-de-professora-em-universidade-de-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 21:24:33
Título: Chile: repressão policial impede atos pela reforma constitucional
Descrição: Desde os protestos de outubro de 2019, quase 2,5 mil ações judiciais 
foram abertas contra a polícia militar chilena
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/chile-repressao-policial-impede-
atos-pela-reforma-constitucional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 19:37:42
Título: Conselho de Saúde recomenda medidas de proteção ao trabalho no SUS em 
Porto Alegre
Descrição: Documento foi elaborado após demissão em massa de trabalhadores do 
Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/conselho-de-saude-recomenda-
medidas-de-protecao-ao-trabalho-no-sus-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 19:07:15
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Título: SP: cinco candidatos não citam negros no plano de governo e ignoram o 
racismo 
Descrição: Guilherme Boulos e Jilmar Tatto são os que mais se preocupam com o 
tema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/sp-cinco-candidatos-nao-citam-
negros-no-plano-de-governo-e-ignoram-o-racismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 18:56:41
Título: Cristo Redentor,  monumento mais famoso do Rio, chega aos 89 anos
Descrição: Considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno, estátua fez 
aniversário na última segunda-feira (12)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/cristo-redentor-monumento-mais-
famoso-do-rio-chega-aos-89-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 18:47:39
Título: 1º Festival de Documentários de Porto Alegre começa nesta quarta-feira
Descrição: Evento online e gratuito traz debates e exibe doze títulos entre 
curtas e longas de documentário gaúchos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/1-festival-de-documentarios-de-
porto-alegre-comeca-nesta-quarta-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 17:45:43
Título: Candidata do PT em Curitiba projeta “Fora Bolsonaro” e é processada por 
chapa do PSL 
Descrição: Concorrendo a vereadora, Ana Júlia Ribeiro (PT) vê retaliação de 
Francischini e de seu grupo político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/candidata-do-pt-em-curitiba-
projeta-fora-bolsonaro-e-e-processada-por-chapa-do-psl
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 17:35:11
Título: Mais de um ano após vazamento de óleo em praias do Nordeste, danos ainda
são sentidos
Descrição: O derramamento atingiu 11 estados, pesquisadora afirma que \continuam
chegando manchas em algumas praias\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/mais-de-um-ano-apos-vazamento-
de-oleo-em-praias-do-nordeste-danos-ainda-sao-sentidos

Fonte: Xinhua
Título: Relatório da ONU mostra impressionante aumento em emergências climáticas
nos últimos 20 anos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/14/c_139439413.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza a implementação da filosofia de desenvolvimento centrado nas
pessoas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/14/c_139439353.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 16:57:27
Título: Justiça suspende edital de privatização da água e saneamento em Erechim 
(RS)
Descrição: Decisão é fruto do processo de luta travado pelo Fórum Popular em 
Defesa da Água em conjunto com o Sindiágua-RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/justica-suspende-edital-de-
privatizacao-da-agua-e-saneamento-em-erechim-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-10-13 16:03:52
Título: 33ª Romaria de Canudos é experiência de fé e organização popular na 
Bahia 
Descrição: Edição virtual acontece de 16 a 18 de outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/33-romaria-de-canudos-e-
experiencia-de-fe-e-organizacao-popular-na-bahia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 15:24:26
Título: UFPA: organizações populares exigem nomeação de reitor eleito com 92% 
dos votos
Descrição: Prazo de nomeação expirou, comunidade acadêmica teme que Bolsonaro 
ignore a consulta pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/organizacoes-populares-
participam-de-ato-pela-nomeacao-de-reitor-eleito-na-ufpa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 15:17:39
Título: Vídeo | China assume compromisso de neutralizar emissões de carbono até 
2060
Descrição: O anúncio do país asiático reafirma sua responsabilidade e 
compromisso na luta internacional contra a mudança climática
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/video-china-assume-compromisso-
de-neutralizar-emissoes-de-carbono-ate-2060
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 15:12:44
Título: Artigo | Violência e urbanismo estão associados em São Paulo 
Descrição: Entender esta relação no centro paulistano requer conhecer um pouco 
de sua história e dinâmica de ocupação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/artigo-violencia-e-urbanismo-
estao-associados-em-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 14:35:02
Título: Decisão do TSE mantém Crivella na corrida eleitoral pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro
Descrição: A decisão divulgada na última segunda (12) é provisória, caso ainda 
será julgado, mas não há previsão de data
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/decisao-do-tse-mantem-crivella-
na-corrida-eleitoral-pela-prefeitura-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 10:12:30
Título: Fies: prazo para não matriculados em instituições de ensino é prorrogado
Descrição: São 50 mil vagas remanescentes ofertadas pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil no segundo semestre de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/fies-prazo-para-nao-
matriculados-em-instituicoes-de-ensino-termina-nesta-terca-13
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-13 09:56:08
Título: \Eles não. Tem que ser a gente mesmo\: candidaturas coletivas se 
espalham pelo país
Descrição: Vindas principalmente das periferias, candidaturas coletivas crescem 
e demandam política voltar para a diversidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/13/eles-nao-tem-que-ser-a-gente-
mesmo-candidaturas-coletivas-se-espalham-pelo-pais
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 10:39:55
Título: Moro x STF, julgamento do caso André do Rap é teste eleitoral para ex-
ministro
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Descrição: Daqui a pouco, às 14 horas, o plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) irá analisar o caso concreto da soltura de André do Rap, acusado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-x-stf-julgamento-do-caso-
andre-do-rap-e-teste-eleitoral-para-ex-ministro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 04:46:21
Título: Se a média móvel de mortes caiu, que tal a Globo fazer os debates?
Descrição: A TV Globo foi a primeira a comunicar em setembro que não faria os 
debates entre os candidatos a prefeito. A emissora alegou perigo de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/se-a-media-movel-de-mortes-caiu-
que-tal-a-globo-fazer-os-debates/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 01:03:33
Título: Ciro Gomes está com Covid-19
Descrição: O ex-governador Ciro Gomes (PDT), em nota, comunicou que testou 
positivo para Covid-19. Ciro jura de pés juntos que não se encontrou com o 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ciro-gomes-esta-com-covid-19-ele-
que-nao-se-encontrou-com-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 23:06:46
Título: Toffoli, após ‘aquele abraço’, testa positivo para Covid-19
Descrição: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, apresentou 
sintomas respiratórios leves, tendo sido submetido a teste para a Covid-19, cujo
resultado foi positivo. As informações 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/toffoli-apos-aquele-abraco-testa-
positivo-para-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 22:12:43
Título: Sérgio Camargo exclui Marina Silva da lista de personalidades negras da 
Fundação Palmares
Descrição: O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou 
nesta terça-feira (13) que excluiu o nome da ex-ministra do Meio Ambiente e ex-
senadora Marina Silva 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/250827/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 21:07:45
Título: Moradores de rua podem ser “resistentes” à Covid-19 por não tomarem 
banho, diz Russomanno
Descrição: O candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno 
(Republicanos), disse nesta terça-feira (13) que moradores de rua e usuários de 
droga da Cracolândia podem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moradores-de-rua-podem-ser-
resistentes-a-covid-19-por-nao-tomarem-banho-diz-russomanno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 20:46:01
Título: PT eleva a temperatura e pede para o STF anular condenação de Lula
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) está aproveitando a intromissão do 
ex-ministro Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal e no Congresso para pedir à 
Corte a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-eleva-a-temperatura-e-pede-para-
o-stf-anular-condenacao-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 19:41:25
Título: Câmara de Curitiba aprova homenagem póstuma a Rachel Genofre
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Descrição: A Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta terça-feira (13) um 
projeto de lei para denominar um bem público da capital paranaense  em homenagem
póstuma à menina 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/camara-de-curitiba-aprova-
homenagem-postuma-a-rachel-genofre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 17:56:56
Título: Projeto de deputado bolsonarista exclui recusa a realizar casamento de 
homossexuais do crime de homofobia
Descrição: Um projeto de lei, que tramita na Câmara dos Deputados, estabelece 
que a recusa de líderes religiosos em realizar batismos, casamentos ou outras 
cerimônias religiosas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/projeto-de-deputado-bolsonarista-
exclui-recusa-a-realizar-casamento-de-homossexuais-do-crime-de-homofobia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 17:52:00
Título: Terceira Turma do STF x Marco Aurélio Mello
Descrição: Primeiramente, um aviso aos navegantes: a Terceira Turma do Supremo 
Tribunal Federal é formada pela bancada da Globo, segundo o ministro Gilmar 
Mendes. A saber 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/terceira-turma-do-stf-x-marco-
aurelio-mello/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 17:06:42
Título: Efeito Bolsonaro: até o preço da banana subiu 60% para o consumidor
Descrição: Não está fácil ser pobre nos dias de hoje. Uma pesquisa realizada 
pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, na região de Guarapuava, mostra que 
a banana 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/efeito-bolsonaro-ate-o-preco-da-
banana-subiu-60-para-o-consumidor/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 13:26:39
Título: Gleisi Hoffmann: ‘ódio, rancor e ciúmes na decisão que tirou título de 
Lula’
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou 
nesta terça-feira (13) que a decisão de um juiz de Alagoas tirando o título de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-hoffmann-odio-rancor-e-
ciumes-na-decisao-que-tirou-titulo-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-13 12:30:33
Título: Efeito Bolsonaro: Inflação para idosos acumula taxa de 4% em 12 meses, 
aponta FGV
Descrição: O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede
a variação da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/inflacao-para-idosos-acumula-taxa-
de-4-em-12-meses-aponta-fgv/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 10:00:55
Título: A autocrítica da voz mais abalizada do capitalismo, por Luis Nassif
Descrição: Para um dos papas da ordem capitalista global, Schwab surpreende ao 
defender a diversidade das origens, opiniões e valores entre cidadãos de todos 
os níveis. “Cada um de nós tem sua identidade individual, mas todos pertencemos 
a comunidades locais, profissionais, nacionais e até globais com interesses 
comuns e destinos interligados”
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-autocritica-da-voz-mais-
abalizada-do-capitalismo-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-10-14 09:00:13
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus O teste de anticorpos da Eli Lilly foi interrompido 
devido a uma possível preocupação com a segurança NYT&gt, World Businesspor 
Katherine J. As vacinas Covid-19 são uma chance de salvação para os fabricantes 
de medicamentos. 49 NYT&gt, Mundopor Jesse Drucker, David Gelles e Katie Thomas/
39min Economia A história de Trump Taxes expõe um buraco gritante [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-171/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 23:52:16
Título: Vice-diretora-geral da OMS descarta vacinação em massa no Brasil em 2021
Descrição: No entanto, Mariângela disse que é possível até 2021 \com tudo 
correndo bem\, existam \duas ou três vacinas aprovadas\ contra a doença
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/vice-diretora-geral-da-oms-descarta-
vacinacao-em-massa-no-brasil-em-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 21:52:31
Título: A amizade de Manuel Bandeira com Mademoiselle Seroa da Mota
Descrição: Hoje completam-se 52 anos da morte de Manuel Bandeira.
Url :https://jornalggn.com.br/memoria/a-amizade-de-manuel-bandeira-com-
mademoiselle-seroa-da-mota/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 21:31:21
Título: MP desmonta capacidade de P&D do setor elétrico 
Descrição: A Medida Provisória 998 já provocou a paralisação generalizada de 
novas contratações na área, ameaça projetos em curso e poderá resultar na perda 
de 15 mil empregos diretos. Seis entidades do setor se manifestaram contra o 
desvio das verbas da pesquisa.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/mp-desmonta-capacidade-de-pd-do-
setor-eletrico/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:41:23
Título: Salles defende tese do “boi bombeiro” para reduzir queimadas no Pantanal
e critica cientistas
Descrição: As declarações foram dadas durante audiência virtual da comissão 
especial do Senado, que acompanha as respostas do governo sobre as queimadas que
destroem o Pantanal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/salles-defende-tese-do-boi-bombeiro-para-
reduzir-queimadas-no-pantanal-e-critica-cientistas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:11:50
Título: Nobel a programa multilateral contra a fome é também confronto a governo
brasileiro, diz Hussein Kalout
Descrição: \O Nobel ao Programa Mundial de Alimentos demonstra como o Brasil, 
antes respeitado internacionalmente, caminha a passos largos para a 
irrelevância\
Url :https://jornalggn.com.br/relacoes-exteriores/nobel-a-programa-multilateral-
contra-a-fome-e-tambem-confronto-a-governo-brasileiro-diz-hussein-kalout/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:47
Título: Xadrez de Moro, Dallagnol e Bolsonaro, e a busca do inimigo externo, por
Luis Nassif
Descrição: A enorme confusão em que se transformou o governo levou o presidente 
Jair Bolsonaro e o Ministro da Justiça Sérgio Moro, a duas ações com um mesmo 
objetivo: recriar a figura do inimigo externo, como forma de tentar se 
fortalecer internamente. No caso de Bolsonaro, com uma fantasiosa ameaça 
nuclear, endossada pelo general Villas Boas. [&hellip,]
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-de-moro-dallagnol-e-bolsonaro-e-a-
busca-do-inimigo-externo-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:19
Título: As manobras por trás das mudanças no COAF, por Luis Nassif
Descrição: Nas mãos de Sérgio Moro, o COAF seria utilizado como instrumento de 
poder e chantagem – como efetivamente foi. Daí a razão da mudança não ter 
provocado nenhum abalo na opinião pública. Nas mãos do BC de Campos Neto, como 
órgão decorativo.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/as-manobras-por-tras-das-mudancas-no-coaf-
por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:17
Título: Vaza Jato: o lobby de Deltan com a amiga de Eike Batista
Descrição: Patrícia Coelho foi consultora do empresário, é próxima de Andre 
Esteves, do BTG Pactual, tem contratos com a Petrobras e teria doado R$ 1 milhão
para o “Instituto Mude”
Url :https://jornalggn.com.br/politica/vaza-jato-o-lobby-de-deltan-com-a-amiga-
de-eike-batista/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:14
Título: Xadrez rápido: Moro usa Globo para calar Veja e atinge Deltan, por Luis 
Nassif
Descrição: Pallocci revela, mais uma vez, que é o delator Bom Bril, com mil e 
uma utilidades
Url :https://jornalggn.com.br/justica/xadrez-rapido-moro-usa-globo-para-calar-
veja-e-atinge-deltan-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:06
Título: Quanto ganha o BTG com os aposentados no Chile e o fim do discurso do 
Banco Mundial
Descrição: Com grandes grupos econômicos estrangeiros beneficiando-se da 
previdência, o Banco Mundial defendeu a capitalização inclusive 13 anos depois 
na democracia
Url :https://jornalggn.com.br/especial-ggn/quanto-ganha-o-btg-com-os-
aposentados-no-chile-e-o-fim-do-discurso-do-banco-mundial/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-13 20:00:04
Título: Zona Azul: como fazer uma licitação de cartas marcadas, por Luis Nassif
Descrição: Fica evidente que todo o projeto foi preparado pelo BTG.  Com três 
meses de gestão, seria impossível Dória montar um projeto detalhado, cujos 
pontos básicos foram mantidos até o fim.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/zona-azul-como-fazer-uma-licitacao-de-
cartas-marcadas-por-luis-nassif/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 10:17:04
Título: Mourão é incluído em denúncia à Corte Interamericana por elogio a Ustra
Descrição: Ação do PSOL diz que revisionismo do governo insulta as vítimas da 
ditadura. Corte acatou denúncia do partido contra Bolsonaro em maio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-e-incluido-em-denuncia-a-corte-
interamericana-por-elogio-a-ustra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 10:06:08
Título: Presidente do Banco Central, Campos Neto confirma que devastação 
ambiental afugenta investidores
Descrição: Política predatória de Ricardo Salles no Meio Ambiente deve provocar 
retirada de US$ 24 bi em investimentos neste ano, segundo projeções de instituto
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ligado a bancos internacionais. \De fato existe essa preocupação, diz presidente
do BC
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-do-banco-central-
campos-neto-confirma-que-devastacao-ambiental-afugenta-investidores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 09:40:55
Título: Youtube remove vídeo do Itamaraty com palestra sobre “nocividade do uso 
de máscaras”
Descrição: Professor de Filosofia que atua no Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos,  Carlos Ferraz foi convidado para debate sobre conjuntura no 
pós-coronavírus e afirma que \o uso da máscara causa problemas de saúde\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/youtube-remove-video-do-
itamaraty-com-palestra-sobre-nocividade-do-uso-de-mascaras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 01:49:55
Título: A esquerda brasileira e a questão democrática: um breve histórico, por 
Alberto Cantalice
Descrição: \Não apostar na construção democrática, subestimar as classes 
dominantes, não observar as movimentações estadunidenses, e acima de tudo 
iludir-se com o 'esquema militar' de Jango, são as raízes do nefasto golpe que 
durou 21 anos e é sem sombras de dúvidas o responsável maior pelo atraso 
brasileiro, que ainda perdura nos dias atuais\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-esquerda-brasileira-e-a-questao-
democratica-um-breve-historico-por-alberto-cantalice/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 00:54:03
Título: Alerta na CNN: Leandro Karnal, Gabriela Prioli e Monalisa Perrone estão 
com coronavírus
Descrição: Karnal diz que perdeu olfato e paladar, enquanto Gabriela Prioli 
afirma que é \como se tivesse uma alergia leve\, o estado de saúde de Monalisa 
Perrone não foi informado. Os três foram afastados da emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/alerta-na-cnn-leandro-karnal-gabriela-
prioli-e-monalisa-perrone-estao-com-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 00:34:48
Título: Farmacêutica suspende teste de medicamento com anticorpos para Covid-19
Descrição: Eli Lilly realiza ensaio clínico bancado pelo governo dos EUA, 
tratamento é semelhante ao usado por Donald Trump
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/farmaceutica-suspende-teste-de-
medicamento-com-anticorpos-para-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 00:06:33
Título: Ibope: Ex-prefeito João Coser, do PT, aparece empatado na liderança em 
Vitória
Descrição: O petista deve enfrentar Fabrício Gandini, do Cidadania, no segundo 
turno da capital do Espírito Santo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-ex-prefeito-joao-coser-do-pt-
aparece-empatado-na-lideranca-em-vitoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 23:48:51
Título: Maradona diz que Macri “cagou a vida de duas gerações inteiras de 
argentinos”
Descrição: Declaração foi resposta a entrevista no qual o ex-presidente atacou 
sua rival política Cristina Kirchner dizendo que ela se compara “a Maradona, em 
termos de irracionalidade, não em talento”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/maradona-diz-que-macri-cagou-a-vida-de-
duas-geracoes-inteiras-de-argentinos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 23:34:16
Título: Mulher se revolta com evento de campanha de Crivella em hospital: “Tem 
um monte de coisa errada aqui”
Descrição: O prefeito foi até o Hospital Ronaldo Gazolla fazer promessas caso 
seja reeleito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulher-se-revolta-com-evento-de-
campanha-de-crivella-em-hospital-tem-um-monte-de-coisa-errada-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 22:22:22
Título: Em artigo, Fachin diz que democracia está “em estado de alarme” e fala 
em “dissolução geral do Estado”
Descrição: Ao tratar sobre as eleições de 2020, o ministro do STF fez um 
diagnóstico sobre a democracia brasileira e fez comparações com a Itália de 
Mussolini
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-artigo-fachin-diz-que-democracia-
esta-em-estado-de-alarme-e-fala-em-dissolucao-geral-do-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-13 22:13:42
Título: Partido Republicano admite ter instalado urnas falsas na Califórnia e 
promete mantê-las
Descrição: São mais de 50 recipientes com a inscrição “urna eleitoral oficial” 
espalhados pelo Estado. As autoridades locais afirmam que se trata de uma 
iniciativa ilegal, mas o partido afirma que não pretende recolhê-las
Url :https://revistaforum.com.br/global/partido-republicano-admite-ter-
instalado-urnas-falsas-na-california-e-promete-mante-las/
 
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: IHU Notícias
Data: 2020-10-14 03:00:00
Título: A encíclica das incertezas sociais e políticas da hora presente. 
Entrevista especial com José de Souza Martins
Descrição: Um sociólogo atento à realidade brasileira, mas também aos males 
universais responsáveis pelo adoecimento do mundo contemporâneo, 
http://www.ihu.unisinos.br/603648-a-enciclica-das-incertezas-sociais-e-
politicas-da-hora-presente-entrevista-especial-com-jose-de-souza-martins
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-13 03:00:00
Título: Os desafios de ser Igreja em missão no contexto amazônico. Entrevista 
especial com Antônio Fontinele de Melo
Descrição:  “A Igreja é missionária e a missão a la [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603658-os-desafios-de-ser-igreja-em-missao-no-
contexto-amazonico-entrevista-especial-com-antonio-fontinele
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-14 07:50:46
Título: Defensora a favor de trainee para negros do Magalu: 'Nos baseamos em 
precedentes do STF'
Descrição: A Defensoria Pública da União (DPU) vive situação inusitada no 
ambiente jurídico: vai atuar tanto na acusação quanto na defesa em uma mesma 
ação. O caso é o da empresa varejista Magazine Luiza, contestada inicialmente 
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por um representante do órgão por promover um programa de trainees exclusivo 
para candidatos negros.Se for acolhido o pedido de ingresso da DPU no auxílio à 
defesa da Magalu, a defensora regional de Direitos Humanos do Distrito Federal, 
Larissa Amantea Pereira, vai atuar no caso. 
Url :https://epoca.globo.com/economia/defensora-favor-de-trainee-para-negros-do-
magalu-nos-baseamos-em-precedentes-do-stf-24691141
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-14 06:00:58
Título: Bolsonaro teme fracasso de Crivella e orienta deputados a apoiá-lo
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-teme-fracasso-de-
crivella-orienta-deputados-apoia-lo-24690825
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-14 07:00:37
Título: Outubro Rosa: profissionais de famílias que enfrentaram o câncer de mama
oferecem serviços gratuitos
Descrição: RIO — Ainda criança, o tatuador Yurgan Barret foi marcado pela perda 
da avó após uma batalha contra o câncer de mama. Anos depois, quando mulheres 
mastectomizadas passaram a procurá-lo em busca do serviço de reconstrução de 
aréolas, ele decidiu criar o projeto beneficente Y Rosa.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/outubro-rosa-profissionais-de-
familias-que-enfrentaram-cancer-de-mama-oferecem-servicos-gratuitos-24684165
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-14 10:32:37
Título: 'Há uma epidemia que está agravando a crise da covid-19: nos 
alimentarmos com comida de baixa qualidade'
Descrição: A boa alimentação é elemento-chave para reduzir risco de morte se 
formos contaminados pela covid-19, como comer bem na época da pandemia? 
Perguntamos a uma especialista.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54532289
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-13 12:31:02
Título: O caminho 'longo e irregular' até a retomada da economia global após a 
covid-19, na previsão do FMI
Descrição: Sob forte impacto da pandemia do coronavírus, a economia mundial 
deverá encolher 4,4% neste ano, segundo a projeção mais recente do FMI. A 
contração é menor do que a estimativa divulgada em junho, de uma queda de 4,9% 
no PIB global.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54525220
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-13 13:34:59
Título: Sintomas de esgotamento emocional: o que fazer para evitar
Descrição: Você se sente estressado e com a sensação de que nada vale a pena? 
Isso pode ser sinal da síndrome de burnout — mas há uma luz no fim do túnel.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54517943
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 19:47:29
Título: Com déficit recorde nas contas públicas, Brasil patina em busca de plano
para 2021
Descrição: Na avaliação de economistas ouvidos pelo EL PAÍS, as medidas adotadas
pelo Governo até agora para aliviar o rombo são apenas tapa-buracos
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-13/com-deficit-recorde-nas-
contas-publicas-brasil-patina-em-busca-de-plano-para-2021.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 14:50:17
Título: FMI melhora previsão econômica para o Brasil em 2020, mas estima 
recuperação mais lenta
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Descrição: Segundo instituição, queda no PIB nacional deve ser de 5,8% este ano,
frente à projeção anterior de 9,1%, economia deve crescer menos que o antecipado
em 2021
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-13/fmi-melhora-previsao-
economica-para-o-brasil-em-2020-mas-preve-recuperacao-mais-lenta.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-14 01:58:12
Título: Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil
Descrição: Após decretar confinamento em Madri, Espanha prevê ‘semanas 
complicadas’.  Estados Unidos registram o quinto caso de reinfecção por 
coronavírus no mundo. Itália endurece restrições para conter alta de infecções. 
Brasil soma 150.998 mortes por covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-13/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 22:40:17
Título: Jilmar Tatto: “Concluir a reforma do Vale do Anhangabaú não será uma 
prioridade”
Descrição: Projeto iniciado na gestão de Fernando Haddad (PT) virou uma das 
bandeiras da atual Prefeitura.  O candidato também quer convencer banqueiros e 
bilionários a doarem fundos para a cidade.
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-13/sabatina-el-pais-e-mynews-
entrevistam-jilmar-tatto-candidato-do-pt-a-prefeitura-de-sao-paulo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 20:08:40
Título: Boulos: “Empresário não pode só arrancar o couro do trabalhador. Tem que
ter contrapartida\ 
Descrição: Ao EL PAÍS e MyNews, candidato do PSOL à Prefeitura disse que tarifa 
zero no transporte público para estudantes e desempregados terá implantação 
gradual. Veja a íntegra da entrevista
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-13/el-pais-e-mynews-entrevistam-o-
candidato-do-psol-a-prefeitura-de-sao-paulo-guilherme-boulos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 20:45:14
Título: Orlando Silva: “Defendo volta às aulas quando houver vacina. Ano letivo 
você recupera, a vida não”
Descrição: Ao EL PAÍS e MyNews, candidato do PCdoB disse que retorno antecipado 
pode ameaçar os parentes dos alunos e defendeu regulamentar a situação dos 
entregadores por aplicativo. Veja a íntegra da conversa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-13/el-pais-e-mynews-entrevistam-o-
candidato-do-pcdob-a-prefeitura-de-sao-paulo-orlando-silva.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-13 20:12:39
Título: A eleição da influência digital 
Descrição: Apesar de alguns youtubers no Brasil terem audiências de causar 
inveja a emissoras, eles não precisam, por exemplo, garantir espaço igualitário 
a todos os candidatos nos seus canais
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-13/a-eleicao-da-influencia-
digital.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-13 00:00:00
Título: PGR soube pela imprensa que André do Rap era chefe do PCC
Descrição: A Procuradoria-Geral da República soube pela imprensa que André de 
Oliveira Macedo era André do Rap, um dos principais líderes do PCC. O caso 
chegou à PGR na terça (6), mas o órgão se manifestou apenas no sábado (10), um 
dia depois da ordem de soltura. Nesse ínterim, mais dois obstáculos: Augusto 
Aras estava em viagem particular e uma pane eletrônica fez o pedido de 
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reconsideração da prisão demorar ainda mais para chegar ao ministro Luiz 
Fux.Leia mais (10/13/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/pgr-soube-pela-imprensa-que-andre-do-rap-era-chefe-
do-pcc.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-13 00:00:00
Título: Supremo alimenta e expõe seus próprios defeitos em praça pública
Descrição: O ministro Marco Aurélio gosta de dizer que não olha capas dos 
processos que julga. A alegoria é usada para atribuir imparcialidade às decisões
de um juiz que não considera os personagens de cada ação. O problema começa 
quando o magistrado deixa de levar em conta as consequências de suas 
decisões.Leia mais (10/13/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/10/supremo-alimenta-e-expoe-seus-proprios-
defeitos-em-praca-publica.shtml
 

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 10:52:00
Título: Comissão promove debate sobre saúde das populações afetadas por 
queimadas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699147-comissao-promove-debate-sobre-
saude-das-populacoes-afetadas-por-queimadas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 01:20:00
Título: Lei que altera o Código de Trânsito é sancionada
Descrição: Presidente da República vetou alguns pontos da nova lei, mas os vetos
ainda não foram detalhados. Novas regras começam a valer em 180 dias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699754-lei-que-altera-o-codigo-de-
transito-e-sancionada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 00:51:00
Título: Policiais pedem mais recursos para operações especiais contra o crime
Descrição: Representantes de grupos de operações especiais defenderam a criação 
de gratificação para incentivo aos profissionais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699723-policiais-pedem-mais-recursos-
para-operacoes-especiais-contra-o-crime/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 00:05:00
Título: Rodrigo Maia exalta serviço de Celso de Mello pela democracia
Descrição: Ministro do STF se aposenta nesta terça-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699738-rodrigo-maia-exalta-servico-de-
celso-de-mello-pela-democracia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-13 23:40:00
Título: Projeto prevê que plano cubra exame solicitado por fisioterapeuta
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695158-projeto-preve-que-plano-cubra-
exame-solicitado-por-fisioterapeuta/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-13 22:25:00
Título: Projeto proíbe cobrança abusiva por perda de tíquete de estacionamento 
ou comanda de consumo
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Descrição: Comerciante que desrespeitar a norma poderá ser punido por crime 
contra as relações de consumo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695196-projeto-proibe-cobranca-abusiva-
por-perda-de-tiquete-de-estacionamento-ou-comanda-de-consumo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-13 22:07:00
Título: Projeto prevê auxílio aluguel para vítima de violência doméstica 
vulnerável
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699560-projeto-preve-auxilio-aluguel-
para-vitima-de-violencia-domestica-vulneravel/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-13 21:18:00
Título: Proposta inclui no currículo escolar disciplina obrigatória sobre noções
agrárias
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698806-proposta-inclui-no-curriculo-
escolar-disciplina-obrigatoria-sobre-nocoes-agrarias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-13 20:03:00
Título: Projeto permite uso do FGTS para gastos com educação e reformas em casa 
própria
Descrição: Serão consideradas despesas com educação as mensalidades da creche à 
pós-graduação e a compra de material escolar
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695188-projeto-permite-uso-do-fgts-para-
gastos-com-educacao-e-reformas-em-casa-propria/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-13 19:48:00
Título: Projeto do governo prorroga por 12 anos vigência do Plano Nacional de 
Cultura
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699419-projeto-do-governo-prorroga-por-
12-anos-vigencia-do-plano-nacional-de-cultura/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-14 07:55:41
Título: IMAGENS confirmam atividades dos EUA em base 'secreta' de Nevada
Descrição: Imagens de satélite confirmaram que a Faixa de Testes e Treinamento 
de Nevada (NTTR, na sigla em inglês) tem assistido a atividades consideráveis.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020101416222639-imagens-confirmam-
atividades-dos-eua-em-base-secreta-de-nevada/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 14 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (14), na qual Brasil prorroga programa que reduz jornada e 
salários, Líbano e Israel iniciam negociações históricas e Trump tenta recuperar
o tempo perdido a 21 dias das eleições nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020101416221295-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-14-de-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-13 17:54:41
Título: Processos de impeachment contra governadores refletem anseio popular, 
diz pesquisador
Descrição: Além de Wilson Witzel, afastado do cargo de governador no Rio de 
Janeiro, outros governadores passaram a correr o mesmo risco ao longo de 2020. 
Para discutir as razões dessa situação, a Sputnik Brasil ouviu o cientista 
político Ricardo Ismael.
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Título: Facebook proibirá anúncios que desmotivem as pessoas a se vacinar 
Descrição: O Facebook começará a proibir os anúncios que desencorajem as pessoas
a se vacinar, disse hoje (13) a rede social, ao anunciar uma nova campanha de 
informação sobre a imunização contra a gripe.
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