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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 18:57:24
Título: Chico Buarque, Sonia Braga e Lucelia Santos gravam para campanha de
Boulos em SP
Descrição: A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura de São Paulo
tem exibido em seu horário eleitoral o apoio de artistas de peso. Após
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/chico-buarque-sonia-braga-elucelia-santos-gravam-para-campanha-de-boulos-em-sp/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-15 08:00:55
Título: Por que o real é a moeda que mais desvalorizou em 2020 (e que impacto
isso tem na vida de quem não compra dólar)
Descrição: Cotação da moeda americana mexe com bolso de muita gente, ainda que
de forma indireta — com reflexo até sobre contratos de aluguel.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54549137
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 07:42:44
Título: Covid-19: sete dos dez estados com mais mortes retomam aulas presenciais
em outubro
Descrição: No dia dos professores, profissionais criticam volta às salas de aula
em algumas regiões do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/covid-19-sete-dos-dez-estadoscom-mais-mortes-retomam-aulas-presenciais-em-outubro
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 09:38:40
Título: Vídeo: Bolsonaro já disse ter “quase união estável” com vice-líder
flagrado com dinheiro na cueca
Descrição: Comentário foi feito quando ambos eram deputados. Em outro trecho,
Chico Rodrigues diz que presidente está \retomando a moralidade\ no país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonaro-ja-disse-ter-quaseuniao-estavel-com-vice-lider-flagrado-com-dinheiro-na-cueca/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 20:18:05
Título: Alta dos alimentos atinge população desempregada: \Não tenho condições
de comprar\
Descrição: Com aumento do preço da cesta básica, famílias dependem mais de
parentes e campanhas de doação para se alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/alta-dos-alimentos-atingepopulacao-desempregada-nao-tenho-condicoes-de-comprar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 18:15:04
Título: Juíza ignora falta de provas de supostos donos e manda despejar 104
famílias em SP
Descrição: Segundo defesa da Ocupação dos Queixadas, em Cajamar (SP), não há
documento regularizado de propriedade do terreno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/juiza-ignora-falta-de-provas-desupostos-donos-e-manda-despejar-104-familias-em-sp
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 18:05:06
Título: Pesquisadora analisa o impacto da pandemia nas relações sindicais

Descrição: Andréia Galvão, da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar
da Reforma Trabalhista, vê mudanças na ação sindical
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/pesquisadora-analisa-o-impactoda-pandemia-nas-relacoes-sindicais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 17:26:58
Título: Dependência da mineração e queda da importação chinesa projetam crise
para MG
Descrição: Analistas indicam para próxima década menor crescimento chinês,
responsável por 70% do consumo de minério do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/dependencia-da-mineracao-equeda-da-importacao-chinesa-projetam-crise-para-mg
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 17:10:22
Título: Única candidata trans em capitais, Letícia Lanz propõe foco na periferia
de Curitiba
Descrição: Candidata pelo PSOL, Lanz fala de planejamento da cidade,
conservadorismo e preconceito em entrevista ao Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/unica-candidata-trans-emcapitais-leticia-lanz-propoe-foco-na-periferia-de-curitiba
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 16:58:06
Título: Artigo | E se falarmos sobre os Direitos Humanos na Colômbia?
Descrição: A espiral de derramamento de sangue no país sul-americano não tem
lugar no Conselho de Direitos Humanos da ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/artigo-e-se-falarmos-sobre-osdireitos-humanos-na-colombia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 16:30:03
Título: Articulação Nacional pede compromisso de candidatos com políticas de
agroecologia
Descrição: No documento, 36 propostas trazem temas como: inclusão produtiva,
agricultura urbana, educação e juventude
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/articulacao-nacional-pedecompromisso-de-candidatos-com-politicas-de-agroecologia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 16:00:22
Título: Com Petro, Venezuela é terceira no ranking mundial de transações em
criptomoedas
Descrição: Por conta do bloqueio econômico, venezuelanos desenvolvem dinheiro
digital próprio e investem em tecnologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/com-petro-venezuela-e-terceirano-ranking-mundial-de-transacoes-em-criptomoedas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 15:43:00
Título: Candidatas lançam manifesto \Basta de violência política contra as
mulheres!\
Descrição: Documento foi elaborado após ataques e mentiras contra Manuela
D'Ávila, lançamento será virtual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/candidatas-lancam-amanhamanifesto-basta-de-violencia-politica-contra-as-mulheres
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 15:15:49
Título: Educadores de Porto Alegre confirmam greve sanitária a partir de
segunda-feira
Descrição: Assembleia do Simpa aprovou medida enquanto não houver garantia de
proteção da saúde e da vida da comunidade escolar

Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/educadores-de-porto-alegreconfirmam-greve-sanitaria-a-partir-de-segunda-feira
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 15:00:59
Título: Governo Bolsonaro dá novo passo em plano de privatização dos Correios
Descrição: Medida acaba com monopólio da estatal, abrindo exploração dos
serviços postais para iniciativa privada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/governo-bolsonaro-da-novo-passoem-plano-de-privatizacao-dos-correios
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 14:55:22
Título: Artigo | CCC: jovens, anticomunistas e torturadores
Descrição: Grupo terrorista dos anos 1960 surgiu como “movimento universitário
de direita”, mas ganhou projeção por seus crimes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/artigo-ccc-jovensanticomunistas-e-torturadores
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 14:26:55
Título: Baixada tem os municípios com as maiores taxas de letalidade pela covid19 no Rio
Descrição: Estudo da UFRRJ aponta também municípios como Rio das Flores, São
Fidélis e Petrópolis com alta proporção de óbitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/baixada-tem-os-municipios-comas-maiores-taxas-de-letalidade-pela-covid-19-do-rio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 13:35:28
Título: Filme que retrata luta de 30 mil professores sergipanos tem estreia
nesta quinta (15)
Descrição: Reportagem conversou com DF Fiuza, diretor de “Abraço”, eleito melhor
filme pelo júri popular no Cine PE
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/filme-que-retrata-luta-de-30mil-professores-sergipanos-tem-estreia-online-no-dia-15
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 12:13:49
Título: \Vacinação é uma questão de responsabilidade social\, afirma cientista
da Unicamp
Descrição: Em discurso enfático contra movimento antivacina, Luiz Carlos Dias
chama mobilização de “criminosa” e traz alertas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/vacinacao-e-uma-questao-deresponsabilidade-social-afirma-cientista-da-unicamp
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-14 11:25:22
Título: Dia D: mobilização neste sábado (17) oferece atualização no calendário
de vacinas
Descrição: Ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação deste mês
outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/14/dia-d-mobilizacao-neste-sabado17-oferece-atualizacao-no-calendario-de-vacinas
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 10:39:09
Título: Senador que escondeu dinheiro no “cofrinho” deu emprego a Leo Índio,
primo do Carluxo
Descrição: O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo Bolsonaro
pego escondendo dinheiro entre as nádegas, empregou em seu gabinete como
assessor parlamentar Leonardo Rodrigues de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/senador-que-escondei-dinheiro-nocofrinho-deu-emprego-a-leo-indio-primo-do-carluxo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 00:51:52
Título: Boneco do Véio da Havan assustou as crianças e é usado de espantalho na
zona rural
Descrição: Deu ruim no Dia das Crianças, neste feriadão. Muitos pais quiseram
fazer um agrado a seu rebento dando de presente um boneco do Véio da
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/boneco-do-veio-da-havan-assustouas-criancas-e-e-usado-de-espantalho-na-zona-rural/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 00:49:10
Título: Fortaleza: Ibope mostra empate entre bolsonarista e petista na disputa
pela prefeitura
Descrição: A primeira rodada de pesquisa do Instituto Ibope aponta para um
quadro de polarização entre o candidato bolsonarista Capitão Vagner (Pros) com
28% e a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/fortaleza-ibope-mostra-empateentre-bolsonarista-e-petista-na-disputa-pela-prefeitura/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 22:09:14
Título: Marco Aurélio Mello foi derrotado no STF no caso da prisão de André do
Rap
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF),
para não quebrar a tradição, foi derrotado pelo plenário da corte no caso da
prisão
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/marco-aurelio-mello-foi-derrotadono-stf-no-caso-da-prisao-de-andre-do-rap/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 20:42:45
Título: ‘Doutor Lula’, confirma juiz em Alagoas
Descrição: O ex-presidente Lula foi restituído com o título de doutor honoris
causa em Alagoas. A decisão do juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos, que recuou
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/doutor-lula-confirma-juiz-emalagoas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 20:35:25
Título: Olavo de Carvalho reclama do sectarismo bolsonarista
Descrição: O guru do bolsonarsimo, Olavo de Carvalho, reclamou do sectarismo
como os bolsonarsitas tratam possíveis aliados. Segundo Olavo, não existe meio
termo. Ele escreveu: Parece
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/olavo-de-carvalho-reclama-dosectarismo-bolsonarista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 19:54:14
Título: Petrobrás afirma ao STF que nunca acusou Lula nos EUA
Descrição: Do site do Lula A Petrobrás afirmou em parecer que jamais acusou
Lula de envolvimento em corrupção nos Estados Unidos. No parecer os advogados
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/petrobras-afirma-ao-stf-que-nuncaacusou-lula-nos-eua/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 15:44:37
Título: PSOL inclui Mourão em denúncia à Corte Interamericana de Direitos
Humanos por insulto a vítimas da ditadura
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara incluiu o nome do vice-presidente
Hamilton Mourão em ação que denuncia o governo Bolsonaro à Corte Interamericana
de Direitos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/psol-inclui-mourao-em-denuncia-acorte-interamericana-de-direitos-humanos-por-insulto-a-vitimas-da-ditadura/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 15:14:34
Título: Bolsonaro condecora Fux, ministros e aliados com admissão na Ordem de
Rio Branco
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) condecorou o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, com a admissão do magistrado na Ordem
de Rio
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-condecora-fux-ministrose-aliados-com-admissao-na-ordem-de-rio-branco/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 15:07:29
Título: Moro vai aos EUA após STF julgar suspeição
Descrição: A oposição acredita que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro vai aos
Estados Unidos, no começo de 2021, após o Supremo Tribunal Federal (STF) julgar
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-vai-aos-eua-apos-stf-julgarsuspeicao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 14:25:45
Título: Governo Bolsonaro impulsiona TV Brasil na ‘guerra do futebol’ contra a
Globo
Descrição: A TV Brasil registrou, na noite de terça-feira (13), a maior
audiência da sua história durante a transmissão da vitória da seleção brasileira
por 4
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/governo-bolsonaro-impulsiona-tvbrasil-na-guerra-do-futebol-contra-a-globo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 14:12:38
Título: Globo com Moro, contra o STF, no caso André do Rap
Descrição: A Globo com Moro é uma parceria parecida como a do Pinky e Cérebro.
Cérebro, o que você quer fazer esta noite?, pergunta a Globo,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/globo-com-moro-contra-o-stf-nocaso-andre-do-rap/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 14:10:56
Título: Senador Eduardo Braga dá OK para a indicação de Kassio Nunes Marques ao
STF
Descrição: Mesmo com diagnóstico positivo para o Coronavírus, o senador Eduardo
Braga (MDB-AM) confirmou para o próximo dia 21 a entrega do relatório completo
sobre a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/senador-eduardo-braga-da-ok-para-aindicacao-de-kassio-nunes-marques-ao-stf/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 13:33:29
Título: PF faz operação contra fraudes em transferências de domicílios
eleitorais no Paraná
Descrição: A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) uma
operação contra fraude eleitoral em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba
(PR). A operação
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pf-faz-operacao-contra-fraudes-emtransferencias-de-domicilios-eleitorais-no-parana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-14 18:57:24
Título: Chico Buarque, Sonia Braga e Lucelia Santos gravam para campanha de
Boulos em SP
Descrição: A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura de São Paulo
tem exibido em seu horário eleitoral o apoio de artistas de peso. Após

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/chico-buarque-sonia-braga-elucelia-santos-gravam-para-campanha-de-boulos-em-sp/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 09:00:16
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus À medida que o vírus se espalhava desde o início,
relatórios de resumos da administração do Trump alimentaram a liquidação 57K
NYT&gt, Notícias principaispor Kate Ke Economia Milhões de trabalhadores
enfrentam o abismo de benefícios de desemprego com a linha de vida definida para
expirar 56 Politicopor Eleanor Mueller e Nações pobres obtêm extensão de 6
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/manchetes-dos-jornais-dos-eua-172/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 23:46:07
Título: Citação a Bolsonaro no jogo da seleção fere legislação brasileira
Descrição: Pesquisadora ouvida pelo Globo diz que caráter público que deu origem
à TV Brasil está sendo dizimado, e o canal se transformando em TV governamental
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/citacao-a-bolsonaro-no-jogo-da-selecaofere-legislacao-brasileira/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 23:00:30
Título: TV GGN 20h: As consequências do Pacto de Brasília, entre Bolsonaro,
Supremo e tudo
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre os últimos acontecimentos
na política e economia do Brasil nesta quarta-feira, 14 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-consequencias-do-pacto-debrasilia-entre-bolsonaro-supremo-e-tudo/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 22:59:45
Título: Bolsonaro diz que é empregado de empresários, em tentativa de
aproximação
Descrição: Na ocasião, Bolsonaro ainda voltou a criticar o fechamento do
comércio para reduzir a transmissão do novo coronavírus
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-diz-que-e-empregado-deempresarios-em-tentativa-de-aproximacao/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 22:39:09
Título: Senador minimiza problemas com currículo de indicado ao STF
Descrição: Líder do MDB no Senado produz documento favorável à indicação de
Kassio Nunes, mas não conseguiu fugir de inconsistências
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/senador-minimiza-problemas-com-curriculode-indicado-ao-stf/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 22:01:05
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama da economia global
Descrição: Mercados nos Estados Unidos e Europa fecham em queda, enquanto
Departamento de Estado dos EUA ameaça empresas internacionais de sanções em caso
Hong Kong
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-daeconomia-global-3/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 21:35:33
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de quarta-feira, 14 de
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo20/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 21:26:57
Título: Agenda verde, crise pós pandemia e os desafios dos bancos públicos, por
Fernanda Feil
Descrição: Vale, aqui, tratar também dos desafios do sistema financeiro no
contexto pós-pandemia, com um olhar particular sobre as instituições públicas.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/agenda-verde-crise-pos-pandemia-e-osdesafios-dos-bancos-publicos-por-fernanda-feil/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 21:23:20
Título: STF deve julgar suspeição de Moro em 2021
Descrição: Gilmar Mendes teria afirmado a interlocutores que a ação será uma das
prioridades quando a corte retomar os trabalhos presenciais
Url :https://jornalggn.com.br/justica/stf-deve-julgar-suspeicao-de-moro-em-2021/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 20:36:20
Título: Micro e pequenas empresas: Crédito ainda não chega à ponta
Descrição: Sebrae alerta para “segunda onda de fechamento de empresas” e aponta
que apenas 15% do total de micro e pequenos empreendedores conseguiram acesso ao
crédito
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/micro-e-pequenas-empresas-creditoainda-nao-chega-a-ponta/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 20:30:50
Título: Governo Bolsonaro flexibiliza crime de evasão de divisas
Descrição: Resolução nº 4.841/2020 determina que bens e valores mantidos no
exterior que não ultrapassem US$ 1 milhão não precisam ser comunicados às
autoridades
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-flexibiliza-crime-deevasao-de-divisas/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 20:04:13
Título: Sobre homens-párias e pátrias-amadas, por Douglas Portari
Descrição: Por frieza para com seus semelhantes, um homem é condenado a um ano
de “invisibilidade”, torna-se um pária, com quem nenhuma interação social é
permitida.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/sobre-homens-parias-e-patrias-amadas-pordouglas-portari/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 19:54:27
Título: “Se não treina, perde o jogo”, diz Hamilton Mourão sobre simulação
militar
Descrição: Vice-presidente defende manobras realizadas na Amazônia, e afirma que
presença de secretário de Estado norte-americano foi “coincidência”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/se-nao-treina-perde-o-jogo-diz-hamiltonmourao-sobre-simulacao-militar/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-14 19:29:40
Título: Era uma vez no país da cloroquina
Descrição: Impulsionadas por Jair Bolsonaro, prefeituras Brasil afora estão
distribuindo cloroquina e ivermectina contra a Covid-19, embora os medicamentos
sejam comprovadamente ineficazes. Remédios viraram até “cabo eleitoral” na
campanha de prefeitos à reeleição
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/era-uma-vez-no-pais-da-cloroquina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 10:48:12

Título: Mulher é morta após denunciar vizinho por maus-tratos contra um cachorro
Descrição: Viviane Andrea dos Santos era voluntária de uma ONG de proteção
animal e foi morta com uma tijolada na cabeça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-e-morta-apos-denunciar-vizinhopor-maus-tratos-contra-um-cachorro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 10:24:41
Título: Novo corte no Renda Cidadã deve deixar 3 milhões de famílias sem auxílio
Descrição: Para caber no teto de gastos, programa pode ter aproximadamente
metade da expansão anunciada pelo governo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/novo-corte-no-renda-cidada-deve-deixar3-milhoes-de-familias-sem-auxilio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 10:21:27
Título: Vídeo: homem que espancou namorada na Bahia é identificado, mas está
foragido
Descrição: Carlos Samuel Freitas Costa Filho deu ao menos oito socos no rosto da
namorada. Vizinhos indignados filmaram o crime. Veja o vídeo e as fotos do
agressor aqui
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/video-homem-que-espancou-namorada-nabahia-e-identificado-mas-esta-foragido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 09:53:57
Título: Vice-líder de Bolsonaro coloca hashtag #PropinaNaBunda entre os assuntos
mais comentados do Twitter
Descrição: O senador Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro entre as nádegas.
A publicação diz ainda que algumas notas estariam, inclusive, sujas de fezes.
Veja alguns memes aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/vice-lider-de-bolsonaro-colocahashtag-propinanabunda-entre-os-assuntos-mais-comentados-do-twitter/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 09:38:40
Título: Vídeo: Bolsonaro já disse ter “quase união estável” com vice-líder
flagrado com dinheiro na cueca
Descrição: Comentário foi feito quando ambos eram deputados. Em outro trecho,
Chico Rodrigues diz que presidente está \retomando a moralidade\ no país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonaro-ja-disse-ter-quaseuniao-estavel-com-vice-lider-flagrado-com-dinheiro-na-cueca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 02:09:47
Título: Bolsonaro mandou “agentes secretos” para espionar ONGs na Cúpula do
Clima
Descrição: Delegação brasileira que participou do evento, em dezembro do ano
passado, contava com ao menos quatro membros do serviço secreto brasileiro, cujo
trabalho teria sido observar entidades críticas ao país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-mandou-agentes-secretospara-espionar-ongs-na-cupula-do-clima/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 02:08:11
Título: Na América do Sul, solicitação por selo vegano para calçados cresce 275%
por ano
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/na-america-do-sul-solicitacao-porselo-vegano-para-calcados-cresce-275-todos-os-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 01:19:48

Título: Nova pesquisa dá vantagem recorde de 17 pontos de Biden sobre Trump nos
EUA
Descrição: Faltando apenas 3 semanas para a votação, candidato opositor cresceu
pouco mas contou com queda na intenção de votos do atual presidente, o que levou
à maior diferença observada na disputa até agora
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nova-pesquisa-da-vantagem-recorde-de17-pontos-de-biden-sobre-trump-nos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 01:09:29
Título: Justiça nega liberdade para filhos de Flordelis
Descrição: A deputada segue usando tornozeleira eletrônica e alegou à Câmara que
\não faria sentido\ matar o marido Anderson do Carmo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-nega-liberdade-para-filhos-deflordelis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 00:32:17
Título: Deputado do PT questiona valor que TV Brasil pagou para transmitir jogos
da Seleção
Descrição: Alencar Santana disse que pedirá ao Ministério das Comunicações os
esclarecimentos “para que a sociedade saiba quanto se pagou para transmitir o
jogo e fazer proselitismo em favor de Bolsonaro”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputado-do-pt-questiona-valor-que-tvbrasil-pagou-para-transmitir-jogos-da-selecao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 00:19:49
Título: Patrocinadora do Santos rompe contrato após contratação de Robinho
Descrição: Orthopride alega “respeito às mulheres” para decisão, clube faz nota
dizendo que atleta não teve condenação definitiva por estupro na Itália e
critica o que chama de “era do cancelamento”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/patrocinadora-do-santos-rompecontrato-apos-contratacao-de-robinho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 00:16:12
Título: Juiz alega falta de “provas” e rejeita afastamento de Salles por
desmonte no meio ambiente
Descrição: Segundo Márcio de França Moreira, não há \prova cabal\ que comprove a
omissão por parte do ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-alega-falta-de-provas-e-rejeitaafastamento-de-salles-por-desmonte-no-meio-ambiente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 00:14:00
Título: “Eu odeio a raça negra”: Mulher destila racismo em agência bancária na
Paraíba
Descrição: Mulher não se intimidou com as pessoas ao seu redor filmando a cena e
ainda disse, orgulhosa: \Sou a maior racista do planeta Terra\, assista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/eu-odeio-a-raca-negra-mulher-destilaracismo-em-agencia-bancaria-na-paraiba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 23:49:21
Título: Twitter apaga contas falsas que se faziam passar por apoiadores negros
de Trump
Descrição: Plataforma detectou milhares de perfis falsos de pessoas que diziam
ser afro-americanas e que recomendavam voto no atual presidente e questionavam
aqueles que o chamavam de racista
Url :https://revistaforum.com.br/global/twitter-apaga-contas-falsas-que-sefaziam-passar-por-apoiadores-negros-de-trump/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2020-10-14 23:28:11
Título: Ibope: Margarida Salomão aparece empatada tecnicamente na liderança em
Juiz de Fora
Descrição: A deputada federal deve enfrentar Wilson Rezato (PSB) no segundo
turno da cidade mineira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-margarida-salomao-apareceempatada-tecnicamente-na-lideranca-em-juiz-de-fora/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 23:18:38
Título: Hildegard Angel e o jornalismo renovado
Descrição: Nesta quarta-feira, 14/10, o Fórum Sindical recebe a jornalista
Hildegard Angel para debater a comunicação no campo da esquerda. Hilde, que
começou sua carreira como atriz de teatro, cinema e televisão, muito cedo se
destacou no jornalismo, como colunista social. Nada mais popular que novelas e
Hilde percebeu isso muito cedo, revolucionando o colunismo social, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/hildegard-angel-e-o-jornalismo-renovado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 22:37:30
Título: Ibope Fortaleza: Luizianne Lins (PT) empata com candidato bolsonarista
na liderança
Descrição: A primeira pesquisa Ibope para a capital cearense aponta um cenário
mais apertado que em outros levantamentos, que davam mais vantagem ao Capitão
Wagner (Pros)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-fortaleza-luizianne-lins-ptempata-com-candidato-bolsonarista-na-lideranca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 22:20:02
Título: Erundina e Ivan Valente apresentam projeto de lei que obriga realização
de debates na TV
Descrição: Diversas emissoras de TV anunciaram o cancelamento dos confrontos
diretos entre candidatos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/erundina-e-ivan-valente-apresentamprojeto-de-lei-que-obriga-realizacao-de-debates-na-tv/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 22:16:52
Título: Total de mortos pela Covid-19 no Brasil ultrapassa 151,7 mil, com 749
novos óbitos
Descrição: Com esses números, Bolsonaro avalia que país teve “algum sucesso” na
condução da pandemia, que considera “superdimensionada”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/total-de-mortos-pela-covid-19-nobrasil-ultrapassa-1517-mil-com-749-novos-obitos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 21:56:04
Título: Contra proposta de Russomanno, Covas diz que vai sancionar renda básica
de Suplicy, do PT
Descrição: Prefeito pediu pelo Twitter que presidente da Câmara coloque projeto,
apresentado em abril, em votação, vereador do PSOL chamou iniciativa de
“canalhice”, e petista agradeceu
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/contra-proposta-de-russomanno-covasdiz-que-vai-sancionar-renda-basica-de-suplicy-do-pt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 21:46:04
Título: No caminho contrário de outras emissoras, TV Cultura confirma debate
eleitoral em São Paulo
Descrição: \A TV Cultura ficou surpresa com o fato de que esta poderia ser uma
eleição praticamente sem debate\, disse a emissora em nota
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/no-caminho-contrario-de-outrasemissoras-tv-cultura-confirma-debate-eleitoral-em-sao-paulo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 20:55:18
Título: Russomanno insiste na tese da falta de banho: “Moradores de rua são mais
resistentes que a gente”
Descrição: Confrontado por jornalistas, candidato de Bolsonaro à prefeitura de
São Paulo insistiu que população de rua teria mais imunidade à Covid pelo fato
de não tomarem banho: \A ciência tem que explicar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/russomanno-insiste-na-tese-da-faltade-banho-moradores-de-rua-sao-mais-resistentes-que-a-gente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 20:05:20
Título: Plano de recuperação da Ricardo Eletro propõe pagamento antecipado de
créditos trabalhistas
Descrição: Varejista prevê pagar até R$ 4 mil por trabalhador de maneira
“imediata”, dependendo apenas da liberação de bloqueios fiscais, saldo
remanescente seria quitado em até 12 meses
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/plano-de-recuperacao-da-ricardo-eletropropoe-pagamento-antecipado-de-creditos-trabalhistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 19:36:17
Título: “Foi engano”: Juiz que cassou título de honoris causa de Lula anula
sentença
Descrição: O erro, de acordo com o magistrado, ocorreu possivelmente, por algum
comando dado no sistema de forma involuntária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/foi-engano-juiz-que-cassou-titulo-dehonoris-causa-de-lula-anula-sentenca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 19:28:27
Título: Após fala sobre ‘voadora’, Freixo provoca Bolsonaro: “Vai bater nos
filhos?”
Descrição: O presidente disse nesta quarta-feira que iria dar \uma voadora\ em
quem estivesse envolvido com casos de corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-fala-sobre-voadora-freixoprovoca-bolsonaro-vai-bater-nos-filhos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 19:04:49
Título: Camilo Santana (PT) confronta candidato bolsonarista em Fortaleza, que
recua: “Não vou pra um embate”
Descrição: Governador do Ceará desmentiu o líder nas pesquisas à prefeitura de
Fortaleza, Capitão Wagner, que afirmou em entrevista não ter participado dos
motins de policiais que aterrorizaram o estado no início do ano, \A população
precisa saber a verdade\, disse o petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camilo-santana-pt-confronta-candidatobolsonarista-em-fortaleza-que-recua-nao-vou-pra-um-embate/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 18:51:07
Título: Umidificadores podem ajudar a reduzir as infecções por coronavírus, diz
estudo
Descrição: Pesquisadores usaram supercomputador japonês para simular a dispersão
das partículas em ambientes com diferentes níveis de umidade do ar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/umidificadores-podem-ajudar-a-reduziras-infeccoes-por-coronavirus-diz-estudo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 18:39:07
Título: Homem preso por furto de 1 quilo de carne é libertado por Ricardo
Lewandowski

Descrição: Segundo o magistrado, a aplicação de penas de prisão de forma
desproporcional \tem mostrado resultados desastrosos\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/homem-preso-por-furto-de-1-quilo-decarne-e-libertado-por-ricardo-lewandowski/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 17:57:57
Título: Mais de 9,7 milhões tiveram jornada reduzida ou contrato de trabalho
suspenso
Descrição: Modalidades foram prorrogadas até 31 de dezembro, trabalhadores terão
estabilidade por período igual ao que durou o acordo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mais-de-97-milhoes-tiveram-jornadareduzida-ou-contrato-de-trabalho-suspenso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 17:09:40
Título: Candidato do PSL à Prefeitura de Boa Vista diz que “venezuelano não terá
privilégio”
Descrição: Deputado Nicoletti cita como exemplo de \privilégio\ o acesso aos
serviços públicos do município
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-psl-a-prefeitura-de-boavista-diz-que-venezuelano-nao-tera-privilegio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 17:05:59
Título: Filho de George Floyd diz que não consegue parar de ver vídeo da morte
do pai
Descrição: No dia que seria aniversário de seu pai, Quincy Floyd afirma que
“odeia” o fato de a cena do assassinato estar disponível na internet
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/filho-de-george-floyd-diz-que-naoconsegue-parar-de-ver-video-da-morte-do-pai/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-14 16:53:19
Título: MP segue com a ideia bolsonarista de poder moderador
Descrição: Não é segredo que desde 2013 o MP segue determinado em se colocar
acima de todas as outras instituições, servindo não só como poder moderador,
como também como regulador de todas as decisões em todas as instâncias do país
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/mp-segue-com-a-ideiabolsonarista-de-poder-moderador/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-14 21:59:49
Título: Governo tenta tirar dinheiro do próprio porto na Bahia para dar a
programa de Michelle Bolsonaro
Descrição: Amigo do presidente há 30 anos que ganhou cargo no porto do Rio após
passar pelos de Bahia e Santos faz lobby por doações.The post Governo tenta
tirar dinheiro do próprio porto na Bahia para dar a programa de Michelle
Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/14/governo-dinheiro-porto-federal-bahiapatria-voluntaria-michelle-bolsonaro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-15 03:00:00
Título: Diante da grande crise global, a desigualdade nua e crua mostra sua
face. Entrevista especial com André Aroeira
Descrição: O coronavírus trouxe a nu muitas das contradições sob as quais o
mundo globalizado assenta s [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603689-diante-da-grande-crise-global-adesigualdade-nua-e-crua-mostra-sua-face-entrevista-especial-com-andre-aroeira
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-epoliticas-da-hora-presente-entrevista-especial-com-jose-de-souza-martins
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:26:27
Título: Força-tarefa de combate às milícias é recebida a tiros de fuzis durante
operação em Nova Iguaçu
Descrição: RIO — A Força Tarefa criada pela Polícia Civil para combate às
milícias na Baixada Fluminense realizou, na noite desta quarta-feira, uma
operação na região conhecida como Km 32, em Nova Iguaçu, e foi recebida com
tiros de fuzis. Foram confirmadas cinco mortes no local e apreensão de armas de
fogo até a 1h desta quinta-feira.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/forca-tarefa-de-combate-as-milicias-recebidatiros-de-fuzis-durante-operacao-em-nova-iguacu-24693337
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:48:01
Título: Dinheiro na cueca de vice-líder enfraquece o discurso de Bolsonaro
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/analitico/dinheiro-na-cueca-de-vice-liderenfraquece-discurso-de-bolsonaro-24693323
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:30:40
Título: Osgemeos mostram inéditas e 'segredos' de seu mundo paralelo em SP
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/osgemeos-mostram-ineditas-segredos-de-seumundo-paralelo-em-sp-24692765
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:26:56
Título: Diretora-gerente do FMI diz que é hora de fazer um mundo 'mais
sustentável e igualitário'
Descrição: WASHINGTON - Em seu discurso na plenária da reunião de Fundo
Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, a diretora-gerente do FMI,
Kristalina Georgieva, afirmou que enfrentamos hoje um \momento Bretton Woods\,
referência à conferência que deu origem ao organismo, ao fim da Segunda Guerra
Mundial. Na ocasião, lembrou, John Maynard Keynes disse que, se o movimento de
cooperação entre os países prosseguisse, a irmandade entre os povos deixaria de
ser uma mera expressão.Monitor Fiscal
Url :https://oglobo.globo.com/economia/diretora-gerente-do-fmi-diz-que-hora-defazer-um-mundo-mais-sustentavel-igualitario-24693335
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:39:19
Título: Operação mira esquema de lavagem de dinheiro da maior facção criminosa
do Rio
Descrição: RIO - A Polícia Civil faz, nesta quinta-feira, uma operação que mira
um esquema de lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do Rio. De acordo
com as investigações, em um ano foram movimentados R$ 20 milhões.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/operacao-mira-esquema-de-lavagem-de-dinheiroda-maior-faccao-criminosa-do-rio-24693359
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:15:37
Título: Ação da PF mira empresários e advogados que pagaram propina a policiais
Descrição: RIO - A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de
Janeiro e o Ministério Público Federal fazem, na manhã desta quinta-feira, a
segunda fase da Operação Tergiversação.

Url :https://oglobo.globo.com/rio/acao-da-pf-mira-empresarios-advogados-quepagaram-propina-policiais-24693330
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:23:29
Título: Como Crivella e Luiz Lima dividem bolsonaristas na eleição a prefeito do
Rio
Descrição: Divididos entre as investidas de Marcelo Crivella (Republicanos) e de
Luiz Lima (PSL) pelo voto bolsonarista, deputados do PSL que se declaram aliados
do presidente Jair Bolsonaro vêm evitando posicionamentos na eleição à
prefeitura do Rio.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/como-crivella-luiz-lima-dividembolsonaristas-na-eleicao-prefeito-do-rio-24692464
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-15 07:00:57
Título: Brasileiro preso na Rússia une Bolsonaro e Marcelo Freixo
Descrição: O caso de Robson Oliveira, preso na Rússia por transportar remédios
proibidos a pedido do sogro, conseguiu um fato raro: reunir Jair Bolsonaro e o
psolista Marcelo Freixo na mesma causa.Na semana passada, Bolsonaro afirmou que
entraria em contato com a Rússia para tentar o perdão para Robson e sua volta ao
Brasil.Freixo também tem se mobilizado e feito propaganda nas redes da comida
congelada vendida pela mulher de Robson.(Por Naomi Matsui)ACESSE A HOME DA
COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia também:Bolsonaro teme
fracasso de Crivella e orienta aliados a apoiá-lo Bolsonaro dá medalha a Fux e a
ministro da Saúde Marcelo Freixo arrependido Acompanhe nas redes sociais: Clique
aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/brasileiro-preso-na-russia-unebolsonaro-marcelo-freixo-24693064
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-14 20:47:57
Título: Mesmo com pandemia, mais de 7,6 mil brasileiros foram detidos ao tentar
entrar ilegalmente nos EUA em 2020
Descrição: Cifra representa 42% do número de cidadãos do Brasil pegos
atravessando fronteira americana em 2019, quando fluxo registrou recorde.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54545101
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-15 02:30:18
Título: STF forma maioria por prisão de líder do PCC e acena com mudança interna
para coibir individualismo
Descrição: Votos de julgamento que deve seguir nesta quinta constrangem decano
da Corte, Marco Aurélio, e sinalizam que tribunal vai encampar restrições em
nova regra sobre prisão preventiva
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-15/stf-forma-maioria-por-prisaode-lider-do-pcc-e-acena-com-mudanca-interna-para-coibir-individualismo.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-15 04:44:49
Título: PF apreende dinheiro “entre as nádegas” de vice-líder do Governo
Bolsonaro, diz revista
Descrição: Residência do senador Chico Rodrigues em Roraima foi alvo de operação
contra desvios de verba contra covid-19. Informação foi publicada pela ‘Crusoé’
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-15/pf-apreende-dinheiro-entre-asnadegas-de-vice-lider-do-governo-bolsonaro-diz-revista.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-15 01:18:45
Título: Movimento de classe média contra Evo Morales chega rachado às eleições
de domingo
Descrição: Movimento da população mais economicamente acomodada que impulsionou
a derrubada do ex-presidente se divide entre partidários de Carlos Mesa e do
ultraconservador Fernando Camacho

Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-15/movimento-de-classemedia-contra-evo-morales-chega-rachado-as-eleicoes-de-domingo.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-14 23:46:44
Título: Bolsonaro mandou quatro espiões à Cúpula do Clima em Madri para vigiar
ONGs
Descrição: Críticas à política ambiental e seus efeitos econômicos preocupam o
Governo brasileiro, que insiste em propor medidas polêmicas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-14/bolsonaro-mandou-quatroespioes-a-cupula-do-clima-em-madri-para-vigiar-ongs.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-15 01:44:46
Título: Antonieta de Barros, a parlamentar negra pioneira que criou o Dia do
Professor
Descrição: Uma das três primeiras mulheres eleitas no Brasil, sua bandeira
política era o poder revolucionário e libertador da educação para todos
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-15/antonieta-de-barros-aparlamentar-negra-pioneira-que-criou-o-dia-do-professor.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-14 15:15:19
Título: Censura a Carol Solberg reflete esporte reacionário e refém do poder
Descrição: Advertida por manifestação política contra Bolsonaro, jogadora de
vôlei foi alvo de denúncia e notas de repúdio, ao contrário de atletas que
apoiam o presidente
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-10-14/censura-a-carol-solbergreflete-esporte-reacionario-e-refem-do-poder.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-14 15:38:26
Título: Candidata de Trump à Suprema Corte se esquiva de questões sobre aborto e
casamento gay
Descrição: Amy Coney Barrett descarta qualquer compromisso com a Casa Branca
sobre como deve decidir em casos que envolvam cobertura médica, interrupção da
gravidez ou disputas eleitorais
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-14/candidata-de-trump-asuprema-corte-esquiva-questoes-sobre-aborto-e-casamento-gay.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-14 14:05:13
Título: “Se ganharmos na Flórida, está resolvido”. Depois de Trump, Biden tenta
conquistar o Estado decisivo
Descrição: Candidato democrata evita se dirigir à comunidade hispânica, horas
depois de ser chamado de “socialista” pelo presidente dos EUA
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-14/se-ganharmos-na-floridaesta-resolvido-depois-de-trump-biden-tenta-conquistar-o-estado.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-14 00:00:00
Título: Lula e Dilma vão discursar em encerramento de seminário virtual do PT
sobre a pandemia
Descrição: Lula e Dilma Rousseff discursam no encerramento do seminário virtual
organizado pelo PT na próxima segunda (19) para divulgar o plano do partido
contra a crise econ&ocirc,mica e sanitária do coronavírus.Leia mais (10/14/2020
- 23h58)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/lula-e-dilma-vao-discursar-em-encerramento-deseminario-virtual-do-pt-sobre-a-pandemia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-14 00:00:00

Título: Mais de 40 companhias teatrais, como Oficina e da Vertigem, manifestam
apoio a Boulos em SP
Descrição: Mais de 40 companhias teatrais e artistas como José Celso Martinez
Corrêa, Georgette Fadel e Helena Ignez vão manifestar apoio à campanha de
Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de SP.Leia mais (10/14/2020 - 23h23)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/mais-de-40-companhias-teatrais-como-oficina-e-davertigem-manifestam-apoio-a-boulos-em-sp.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-14 00:00:00
Título: Bolsonaro transforma estrutura do governo em aparelho político
Descrição: Em setembro, o Itamaraty reuniu um filósofo, um empresário e um
jornalista para discutir \a conjuntura internacional no pós-coronavírus\, num
seminário transmitido pela internet. Ninguém naquele trio era um especialista
renomado no assunto. O principal atributo dos três era o bolsonarismo
fervoroso.Leia mais (10/14/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/10/bolsonaro-transforma-estrutura-do-governoem-aparelho-politico.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-15 10:46:00
Título: Comissão externa debate os impactos da crise hídrica na região
pantaneira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699788-comissao-externa-debate-osimpactos-da-crise-hidrica-na-regiao-pantaneira/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-15 01:31:00
Título: Proposta prevê isenção fiscal para motoboys e mototaxistas na compra de
modelo novo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697241-proposta-preve-isencao-fiscalpara-motoboys-e-mototaxistas-na-compra-de-modelo-novo/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-15 00:44:00
Título: Projeto prevê reajuste de aluguel pela metade neste ano
Descrição: A intenção é minimizar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697819-projeto-preve-reajuste-dealuguel-pela-metade-neste-ano/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 23:08:00
Título: Estados e municípios poderão usar repasses federais até o fim de 2021
Descrição: Proposta aprovada pelo Senado prevê ampliação do prazo para todos os
repasses da União com vigência entre a data de publicação da lei e 30 de
dezembro de 2021
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695760-estados-e-municipios-poderaousar-repasses-federais-ate-o-fim-de-2021/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 22:20:00
Título: Proposta incentiva doações a asilos e orfanatos por meio de dedução no
IR
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699160-proposta-incentiva-doacoes-aasilos-e-orfanatos-por-meio-de-deducao-no-ir/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados

Data: 2020-10-14 21:56:00
Título: Projeto assegura à aluna gestante ou lactante acesso a conteúdos e
avaliações por meio não presencial
Descrição: Ideia é permitir à mulher acesso aos conteúdos e avaliações em
condições de igualdade com os demais estudantes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699921-projeto-assegura-a-alunagestante-ou-lactante-acesso-a-conteudos-e-avaliacoes-por-meio-nao-presencial/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 21:37:00
Título: Projeto inclui oficiais de Justiça entre profissionais com prioridade
para testes de Covid-19
Descrição: Proposta altera a Lei 13.979/20, que trata do enfrentamento da
pandemia no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698781-projeto-inclui-oficiais-dejustica-entre-profissionais-com-prioridade-para-testes-de-covid-19/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 20:35:00
Título: Deputados pedem urgência para reinstalação da comissão sobre prisão em
segunda instância
Descrição: Alex Manente, Marcelo Ramos e Fábio Trad querem aprovar projeto
específico que autorize o funcionamento do colegiado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700079-deputados-pedem-urgencia-parareinstalacao-da-comissao-sobre-prisao-em-segunda-instancia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-14 20:23:00
Título: Projeto garante a diabéticos direito de medir glicose em locais públicos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695794-projeto-garante-a-diabeticosdireito-de-medir-glicose-em-locais-publicos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-15 06:08:19
Título: Presidente da China ordena prontidão militar 'de alto nível' para guerra
Descrição: Xi Jinping destacou a importância de defender a soberania, a
integridade territorial e os interesses nacionais chineses.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020101516227309-presidente-da-chinaordena-prontidao-militar-de-alto-nivel-para-guerra/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-15 06:00:08
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 15 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes
desta quinta-feira (15), marcada pelo escândalo do dinheiro na cueca de líder do
governo Bolsonaro, pelo duelo entre Trump e Biden na TV norte-americana e por
crise política na Tailândia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020101516227162-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-15-de-outubro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-15 02:12:10
Título: Para sanar dívida, Brasil precisa de estadistas e não políticos que
buscam reeleição, diz analista
Descrição: O Brasil terá a segunda maior dívida bruta entre países emergentes em
2020, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Para explicar os efeitos
disso, a Sputnik Brasil conversou com o economista Josilmar Cordenonssi, que
defende que o país precisa de um ajuste fiscal duradouro.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020101516226260-para-sanar-dividabrasil-precisa-de-estadistas-e-nao-politicos-que-buscam-reeleicao-diz-analista/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-14 21:52:56

Título: PF encontra dinheiro 'sujo de fezes' entre as nádegas de vice-líder de
Bolsonaro, diz revista
Descrição: Durante uma operação de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira
(14) na casa do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo de Jair
Bolsonaro no Senado, a Polícia Federal encontrou cédulas de dinheiro escondidas
entre as nádegas do político.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101416225971-pf-encontra-dinheirosujo-de-fezes-entre-as-nadegas-de-vice-lider-de-bolsonaro-diz-revista/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-14 11:36:01
Título: Deputado do PSL vota com Doria e se torna novo alvo de bolsonaristas:
#TenenteCoimbraTraidor
Descrição: Não é hoje que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), é
malvisto pelos bolsonaristas. Votar a favor de projeto de Doria pode converter
qualquer um \cidadão de bem\ em traidor aos olhos dos fãs de Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101416224182-deputado-do-psl-votacom-doria-e-se-torna-novo-alvo-de-bolsonaristas-tenente-coimbra-traidor/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-14 09:02:44
Título: Goldman Sachs se mostra pessimista sobre futuro do dólar a curto prazo
Descrição: Os analistas da Goldman Sachs previram que as probabilidades de obter
resultados positivos para o dólar serão baixas até o final deste ano.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020101416222974-goldman-sachs-semostra-pessimista-sobre-futuro-do-dolar-a-curto-prazo/

