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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 17:49:53
Título: Educação, reforma agrária, saúde e direito das mulheres: o legado de 
Thomas Sankara
Descrição: Há 33 anos, revolucionário presidente de Burkina Fasso era 
assassinado por ameaçar interesses colonialistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/educacao-reforma-agraria-saude-
e-direito-das-mulheres-o-legado-de-thomas-sankara

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 23:19:21
Título: Governo Bolsonaro omite ao Congresso vínculo de agentes da Abin enviados
à COP 25
Descrição: Governo também escondeu a participação de servidores da própria Abin 
e do GSI na conferência
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-omite-ao-congresso-
vinculo-de-agentes-da-abin-enviados-a-cop-25/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 09:33:15
Título: Bolsonaro nomeia três militares para direção de agência de proteção de 
dados
Descrição: Pesquisa mostra que, além do Brasil, apenas Rússia e China também têm
militares em órgãos responsáveis pela proteção de dados e internet
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-nomeia-tres-militares-para-
direcao-de-agencia-de-protecao-de-dados/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-16 05:02:51
Título: Por que os evangélicos fundamentalistas usam Jesus para justificar a 
brutalidade militar
Descrição: Para o evangélico radical, Jesus não é da paz. É um líder militar 
apocalíptico, e ele é parte de seu Exército  – junto com o Exército regular. The
post Por que os evangélicos fundamentalistas usam Jesus para justificar a 
brutalidade militar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/16/evangelicos-fundamentalistas-jesus-
brutalidade-militar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 12:34:22
Título: Flávio Dino: “Bolsonaro acabar com a corrupção seria uma espécie de 
autoextermínio”
Descrição: Comentário foi feito logo após a PF encontrar dinheiro na cueca do 
vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flavio-dino-bolsonaro-acabar-com-
a-corrupcao-seria-uma-especie-de-autoexterminio/

Fonte: Montedo
Título: Comandante do Exército omite de sua agena nomdes de magistrados e 
políticos
Descrição: Rubens Valente O comandante do Exército, general Edson Pujol, omitiu 
pelo menos 13 vezes, somente neste ano, de sua agenda pública de compromissos os
nomes de juízes, parlamentares, empresários, diplomatas e outros agentes 
públicos que são publicados em audiência em…
Url : https://www.montedo.com.br/2020/10/14/comandante-do-exercito-omite-da-sua-
agenda-nomes-de-magistrados-e-politicos/
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Fonte: Xinhua
Título: China colabora com investimentos milionários em infraestrutura para o 
desenvolvimento da América Latina
Descricao: A China aproveitou o menor interesse dos Estados Unidos na América 
Latina e a falta de investimentos públicos na região para se converter em um 
parceiro imprescindível para a maioria dos países latino-americanos e, de 
passagem, ajudar sua infraestrutura com investimentos milionários, afirmaram 
especialistas brasileiros em um seminário do Terceiro Encontro da Rede 
Brasileira de Estudos da China. 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/16/c_139445222.htm

Fonte: Xinhua
Título: Grupo dos Trinta pede esforços urgentes e coordenados para enfrentar 
crise de dívida
Descricao: O Grupo dos Trinta (G30) disse na quarta-feira que o aumento das 
dívidas ameaçou o financiamento de prioridades de desenvolvimento, como saúde 
pública entre os países mais vulneráveis, pedindo uma resposta política urgente 
para apoiar os menos favoráveis..... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/16/c_139444719.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 19:42:06
Título: Mortes causadas pela covid-19 no Brasil ultrapassam 152 mil 
Descrição: País é o quarto na lista dos que mais registraram casos na semana 
passada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/mortes-causadas-pela-covid-19-
no-brasil-ultrapassam-152-mil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 19:20:52
Título: RS: Dia do Professor é marcado por protestos contra o retorno das aulas 
presenciais
Descrição: O governador Leite confirmou retorno para a próxima terça-feira (20),
contrariando a posição de especialistas da saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/rs-dia-do-professor-e-marcado-
por-protestos-contra-o-retorno-das-aulas-presenciais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 18:52:17
Título: Filme debate ensino de filosofia após reforma do ensino médio
Descrição: Filme aborda os impactos do desmonte da disciplina após a reforma 
aprovada pelo governo Michel Temer, em 2017
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/filme-debate-ensino-de-
filosofia-apos-reforma-do-ensino-medio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 18:34:06
Título: Veto de Bolsonaro a socorro para esporte frustra atletas e gera reação 
de deputados
Descrição: Medida só pode ser derrubada pelo Congresso Nacional, relator começa 
articulação para anular iniciativa do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/veto-de-bolsonaro-a-socorro-
para-esporte-frustra-atletas-e-gera-reacao-de-deputados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 17:57:01
Título: Famílias do MST distribuem mudas de árvores para reflorestamento em 
Viamão (RS)
Descrição: A ação faz parte da Campanha Nacional do MST “Plantar Árvores, 
Produzir Alimentos Saudáveis”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/familias-sem-terra-de-viamao-rs-
distribuem-810-mudas-de-arvores-em-assentamento
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 17:41:10
Título: Universidade Federal do RS realiza plenária para debater resistência à 
intervenção
Descrição: Encontro virtual reuniu representantes dos estudantes, professores e 
técnicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/universidade-federal-do-rs-
realiza-plenaria-para-debater-resistencia-a-intervencao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 17:24:44
Título: No RJ, bancários protestam contra demissões em massa de bancos privados 
na pandemia
Descrição: Acordo assinado por bancos que prevê manutenção de empregos durante a
pandemia tem sido descumprido pelo setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/no-rj-bancarios-protestam-
contra-demissoes-em-massa-de-bancos-privados-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 16:02:38
Título: “Bancada do livro” reúne candidatos em defesa da educação em Minas 
Gerais
Descrição: Coletivo é composto por mais de 100 professores que concorrem às 
câmaras municipais em todas as regiões do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/bancada-do-livro-reune-
candidatos-em-defesa-da-educacao-em-minas-gerais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 15:52:49
Título: Observadores internacionais chegam à Bolívia e acendem alerta sobre 
eleição do dia 18
Descrição: Pleito de 2019 foi anulado após OEA identificar suposta fraude – já 
descartada por estudos independentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/observadores-internacionais-
chegam-a-bolivia-e-acendem-alerta-sobre-eleicao-do-dia-18
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 15:48:49
Título: Lula, Sabatella e Bela Gil discutem o futuro do país em conferências do 
MST 
Descrição: Primeiro debate do ciclo de conferências será sobre soberania 
alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/lula-sabatella-e-bela-gil-
discutem-o-futuro-do-pais-em-conferencias-do-mst
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 15:38:00
Título: Com bênção de Bolsonaro, afiliadas de SBT, Record e RedeTV terão agência
em Brasília
Descrição: Rede Regional de Notícias é questionada por “falta de distância 
crítica” em relação ao governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/com-bencao-de-bolsonaro-
afiliadas-de-sbt-record-e-redetv-terao-agencia-em-brasilia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 15:34:57
Título: Russomanno e Covas disputam Renda Básica de Suplicy, que finalmente será
votada em SP
Descrição: Candidato bolsonarista tem prometido usar programa do petista, caso 
eleito. Tucano reage e manda projeto para a Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/russomanno-e-covas-disputam-
renda-basica-de-suplicy-que-finalmente-sera-votada-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-10-15 15:30:00
Título: Juazeiro do Norte (CE): famílias reivindicam direito a moradia com 
ocupação urbana 
Descrição: A prefeitura chegou a informar a doação de terrenos para a construção
de moradias, mas as negociações não avançaram
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/juazeiro-do-norte-ce-familias-
reivindicam-direito-a-moradia-com-ocupacao-urbana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 15:01:00
Título: Quase 65% dos casos de coronavírus no Ceará acometem a população negra
Descrição: Número é muito maior que a média nacional de 38,41%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/quase-65-dos-casos-de-
coronavirus-no-ceara-acometem-a-populacao-negra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-15 14:07:23
Título: Niterói (RJ) ganha prêmio das Nações Unidas por atuação contra o 
coronavírus
Descrição: Município foi considerado uma das quatro cidades mais inteligentes da
América Latina pela resposta rápida à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/15/niteroi-rj-ganha-premio-das-
nacoes-unidas-por-atuacao-contra-o-coronavirus
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 01:36:37
Título: Primos podem disputar 2º turno em Recife, segundo o Ibope
Descrição: Os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) podem disputar o 
segundo turno pela Prefeitura de Recife (PE), sugere levantamento do Ibope. João
é 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/primos-podem-disputar-2o-turno-em-
recife-segundo-o-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 01:06:45
Título: PT denuncia à PGR empresas que continuam a vender disparos de mensagens 
em massa
Descrição: Quatro membros do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das 
Fake News – a deputada Natália Bonavides (RN), o deputado Rui Falcão (SP) e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-denuncia-a-pgr-empresas-que-
continuam-a-vender-disparos-de-mensagens-em-massa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 00:57:41
Título: Ibope mostra Benedita da Silva “chegando” no Rio
Descrição: Segundo o Ibope, a candidata do PT à Prefeitura do Rio, Benedita da 
Silva, vem chegando e já empatou na disputa pelo terceiro lugar enquanto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ibope-mostra-benedita-da-silva-
chegando-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 00:57:31
Título: Lula atende pedido de Requião e grava programa eleitoral para Marília 
Arraes
Descrição: O ex-presidente Lula atendeu uma sugestão do ex-senador Roberto 
Requião (MDB-PR) e gravou uma participação no programa de rádio e televisão da 
candidata petista à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-atende-pedido-de-requiao-e-
grava-programa-eleitoral-para-marilia-arraes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 22:02:25
Título: PSOL pede que MPF investigue uso da EBC para promover Bolsonaro durante 
transmissão de jogo da seleção
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Descrição: A bancada do PSOL na Câmara solicitou ao Ministério Público Federal 
(MPF) que sejam investigadas e apuradas as ações de abuso de poder político e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/psol-pede-que-mpf-investigue-uso-
da-ebc-para-promover-bolsonaro-durante-transmissao-de-jogo-da-selecao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 21:22:47
Título: Randolfe pedirá cassação de senador que escondeu dinheiro nas nádegas
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) afirmou nesta quinta-feira 
(15) que irá protocolar na próxima segunda-feira (19) pedido de cassação do 
mandato do senador Chico Rodrigues 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/randolfe-pedira-a-cassacao-de-
senador-que-escondeu-dinheiro-nas-nadegas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 21:05:36
Título: Moro não vai para os EUA, prevê Globo
Descrição: A Terceira Turma do STF, composta pela bancada de comentaristas da 
Rede Globo, comemora a decisão dos ministros do Supremo que manteve a prisão de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-nao-vai-para-os-eua-preve-
globo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 19:36:11
Título: Ministro Barroso manda afastar o senador do “cofrinho” por 90 dias
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF) 
determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) do cargo por 90 
dias. O senador 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ministro-barroso-manda-afastar-
senador-do-cofrinho-por-90-dias/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 19:12:07
Título: Delegado da Lava Jato é preso por suspeita de corrupção no Rio de 
Janeiro
Descrição: O delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Wallace Fernando 
Noble Santos, foi preso sob a acusação de vender proteção aos grandes 
criminosos. Wallace 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/delegado-da-lava-jato-e-preso-por-
corrupcao-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 18:46:10
Título: Justiça manda soltar filha de Roberto Jefferson e ex-secretário de 
Educação do Rio
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pôr em liberdade a 
filha do presidente do PTB Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, e o ex-
secretário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/justica-manda-soltar-filha-de-
roberto-jefferson-e-ex-secretario-de-educacao-do-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 18:25:08
Título: Foro de São Paulo realiza hoje evento virtual em homenagem a Salvador 
Allende
Descrição: O Foro de São Paulo realizará hoje (15), às 17 horas, um encontro 
internacional virtual em homenagem aos 50 anos da vitória de Salvador Allende 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/foro-de-sao-paulo-realiza-hoje-
evento-virtual-em-homenagem-a-salvador-allende/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 18:24:20
Título: Senador do “cofrinho” pede pra sair da vice-liderança de Bolsonaro
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Descrição: O presidente Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União um 
despacho ao Senado dispensando o senador Francisco de Assis Rodrigues da função 
de vice-líder do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/senador-do-cofrinho-pede-pra-sair-
da-vice-lideranca-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 14:24:19
Título: Bolsonaro sanciona, sem vetos, lei que recria Ministério das 
Comunicações
Descrição: Foi publicada nesta quinta-feira (15) a lei que recria o Ministério 
das Comunicações a partir de desmembramento do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-sanciona-sem-vetos-lei-
que-recria-ministerio-das-comunicacoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 14:00:46
Título: Frota perde na Justiça e vai ter que pagar indenização a Gilberto Gil
Descrição: O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), bolsonarista arrependido, terá 
que se retratar e pagar uma indenização ao cantor e compositor Gilberto Gil. O 
parlamentar desferiu ataques 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/frota-perde-na-justica-e-vai-ter-
que-pagar-indenizacao-a-gilberto-gil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-15 13:53:11
Título: Flávio Dino: “Bolsonaro acabar com a corrupção seria autoextermínio”
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), fez uma observação 
interessante diante da bravata de Bolsonaro acabar com a corrupção. De um jeito 
inusitado, a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flavio-dino-bolsonaro-acabar-com-a-
corrupcao-seria-autoexterminio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:32:23
Título: Presidente da Fundação Palmares é o porta-voz dos supremacistas brancos 
e do inquilino que habita a presidência, por Ricardo Mezavila
Descrição: Esse revisionismo sobre a trajetória dos negros, homens e mulheres, 
no Brasil, faz parte de um projeto de embranquecimento que tramita nos 
corredores dos palácios
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/presidente-da-fundacao-palmares-e-o-porta-
voz-dos-supremacistas-brancos-e-do-inquilino-que-habita-a-presidencia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:27:20
Título: Aquidistantes: encontros virtuais do violão brasileiro, por Alfeu
Descrição: O Fábio Zanon costuma chamar a atenção de que o Violão Brasileiro não
é apenas aquele que é tocado no Brasil, mas uma marca, um selo, uma vertente, 
uma escola.
Url :https://jornalggn.com.br/musica/aquidistantes-encontros-virtuais-do-violao-
brasileiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:24:31
Título: A corrupção acabou, viva a corrupção bolsonariana, por Fábio de Oliveira
Ribeiro
Descrição: Não há uma ruptura e sim uma continuidade histórica consistente. Sob 
o comando de Bolsonaro o Brasil voltou a funcionar exatamente como funcionava no
século XVI.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-corrupcao-viva-a-corrupcao-bolsonariana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:18:54

https://jornalggn.com.br/artigos/a-corrupcao-viva-a-corrupcao-bolsonariana/
https://jornalggn.com.br/musica/aquidistantes-encontros-virtuais-do-violao-brasileiro/
https://jornalggn.com.br/musica/aquidistantes-encontros-virtuais-do-violao-brasileiro/
https://jornalggn.com.br/artigos/presidente-da-fundacao-palmares-e-o-porta-voz-dos-supremacistas-brancos-e-do-inquilino-que-habita-a-presidencia/
https://jornalggn.com.br/artigos/presidente-da-fundacao-palmares-e-o-porta-voz-dos-supremacistas-brancos-e-do-inquilino-que-habita-a-presidencia/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flavio-dino-bolsonaro-acabar-com-a-corrupcao-seria-autoexterminio/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flavio-dino-bolsonaro-acabar-com-a-corrupcao-seria-autoexterminio/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/frota-perde-na-justica-e-vai-ter-que-pagar-indenizacao-a-gilberto-gil/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/frota-perde-na-justica-e-vai-ter-que-pagar-indenizacao-a-gilberto-gil/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-sanciona-sem-vetos-lei-que-recria-ministerio-das-comunicacoes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-sanciona-sem-vetos-lei-que-recria-ministerio-das-comunicacoes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/senador-do-cofrinho-pede-pra-sair-da-vice-lideranca-de-bolsonaro/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/senador-do-cofrinho-pede-pra-sair-da-vice-lideranca-de-bolsonaro/


Título: A ética protestante e o espírito das milícias, por Vitor Souza
Descrição: Boa parte das igrejas evangélicas fazem discurso de “defesa da 
família”, machista, homofóbico, de combate ao demônio, que estaria entre nós o 
tempo todo. Isso casa perfeitamente com o discurso “cristão” de Bolsonaro.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-etica-protestante-e-o-espirito-das-
milicias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:16:00
Título: A mais longa duração da juventude – Live, por Urariano Mota
Descrição: Os fascistas invadiram ontem a minha live. Negócio sério mesmo, com 
palavrões e insultos às mulheres, que seriam prostitutas por defenderem aborto, 
feminismo etc.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-mais-longa-duracao-da-juventude-live-
por-urariano-mota/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:10:35
Título: Notas sobre a recente recepção de Pasolini no Brasil, por Rogério Mattos
Descrição: Pasolini se contrapõe a uma distinção formalista entre fascismo 
adjetivo e fascismo substantivo, como exposto por Franco Fortini no jornal Il 
Politecnico.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/notas-sobre-a-recente-recepcao-de-
pasolini-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 10:00:46
Título: A recuperação desigual e insuficiente do setor de serviços
Descrição: No índice geral, o setor está 11,8% abaixo dos níveis de fevereiro. A
maior alta foi de serviços prestados às famílias com crescimento de 21,8%. Mesmo
assim, ficou 41,4% abaixo dos níveis de fevereiro.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-recuperacao-desigual-e-
insuficiente-do-setor-de-servicos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 09:00:38
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Trump fez outra afirmação política infundada sobre Fauci 
Mais de 500 CNN.com  Trump abraça a ideia por trás da &#8216,imunidade de 
rebanho&#8217,, como Fauci chama o conceito de &#8216,absurdo total&#8217, ABC 
News: principais histórias 1h Economia 8 milhões caíram na pobreza desde maio, à
medida que a ajuda federal secou 222K NYT&gt, Notícias princi EUA trazem 
&#8216,a maior cobrança [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/manchetes-dos-jornais-dos-eua-173/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 23:55:46
Título: Conheça a NFAC, milícia negra que está sacudindo os EUA
Descrição: Not Fucking Around Coalition (NFAC, ou \não estamos pra brincadeira\ 
em português), uma milícia formada somente por negros que está ganhando espaço 
na luta antirracismo nos EUA
Url :https://jornalggn.com.br/analise/conheca-a-nfac-milicia-negra-que-esta-
sacudindo-os-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 23:51:22
Título: Rota, 50 anos de matança
Descrição: Há meio século os policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, 
tropa mais letal e antiga da PM paulista, levam medo e morte pelos becos e 
vielas de São Paulo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/rota-50-anos-de-matanca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 23:22:01
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Título: TV GGN 20h: O fator Fux e os riscos de desmoralização do Supremo
Descrição: Confira a análise do jornalista Luis Nassif sobre o cenário político 
de econômico no boletim desta quinta-feira, 15 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-fator-fux-e-os-riscos-de-
desmoralizacao-do-supremo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 22:38:28
Título: Novos elementos sobre a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, por Rodrigo
de Abreu Pinto
Descrição: Muito além de interpretá-lo como um mero fenômeno eleitoral ou 
fabricado pelas “elites”, os dados apontam Bolsonaro como o político de direita 
mais popular desde a redemocratização.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/novos-elementos-sobre-a-ascensao-de-jair-
bolsonaro-ao-poder-por-rodrigo-de-abreu-pinto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 22:37:18
Título: Ao final do julgamento, Marco Aurélio e Fux batem boca
Descrição: Marco Aurélio chamou o novo presidente do STF, Luiz Fux, de \censor\,
\autoritário\ e \totalitário\, ao desautorizou a sua medida concedida
Url :https://jornalggn.com.br/justica/ao-final-do-julgamento-marco-aurelio-e-
fux-batem-boca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 21:40:07
Título: Salles obtém primeira vitória em Tribunal por acusação de favorecer 
mineradoras em SP
Descrição: Salles é acusado de favorecer mineradoras e empresas da Fiesp, 
alterando plano de proteção ambiental do Rio Tietê, enquanto era secretário de 
Alckmin (PSDB)
Url :https://jornalggn.com.br/justica/salles-obtem-primeira-vitoria-em-tribunal-
por-acusacao-de-favorecer-mineradoras-em-sp/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-15 21:00:03
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de quinta-feira, 15 de
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
21/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 10:32:50
Título: Absolvido no caso de racismo contra Maju Coutinho quer indenização da 
Globo
Descrição: A TV Globo fez matéria, em dezembro de 2015, onde acompanhou uma 
operação da polícia e da promotoria na sua casa
Url :https://revistaforum.com.br/midia/absolvido-no-caso-de-racismo-contra-maju-
coutinho-quer-indenizacao-da-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 10:28:33
Título: Vice de Covas foi acusado de violência doméstica e ameaça pela esposa
Descrição: Nas redes sociais de Regina Carnovale, também há relatos de brigas 
por pensão alimentícia e agressão física. Ricardo Nunes diz que denúncia foi 
feita quando esposa estava \abalada\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-de-covas-foi-acusado-de-
violencia-domestica-e-ameaca-pela-esposa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 09:57:22
Título: CNN erra e coloca Chico Pinheiro, da Globo, com dinheiro na cueca
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Descrição: A troca de nomes aconteceu no gerador de caracteres que roda abaixo 
da matéria. Os telespectadores repararam e compartilharam. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/midia/cnn-erra-e-coloca-chico-pinheiro-da-
globo-com-dinheiro-na-cueca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 09:26:23
Título: Haddad pergunta: “Bolsonaro, quem depositou R$ 33mil na cueca do seu 
líder?”
Descrição: Tanto Bolsonaro quanto Mourão tentaram se desvencilhar do ex-líder do
governo no Senado, Chico Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-pergunta-bolsonaro-quem-
depositou-r-33mil-na-cueca-do-seu-lider/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 01:50:23
Título: Deputados britânicos lançam nova campanha por Nobel da Paz a médicos 
cubanos em 2021
Descrição: Iniciativa liderada por Graham Morris e outros parlamentares do 
Partido Trabalhista voltará a destacar o trabalho dos mais de 3 mil 
profissionais da Brigada Henry Reeve na linha de frente do combate à pandemia em
39 países
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputados-britanicos-lancam-nova-
campanha-por-nobel-da-paz-a-medicos-cubanos-em-2021/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 01:00:16
Título: Sem debate, Biden e Trump participam de entrevistas solo e geram “guerra
de canais”
Descrição: Depois que o encontro desta quinta foi cancelado, candidatos 
conseguiram agendar entrevistas exclusivas em diferentes canais locais, as quais
serão transmitidas simultaneamente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sem-debate-biden-e-trump-participam-
de-entrevistas-solo-e-geram-guerra-de-canais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 00:30:20
Título: Em live, Bolsonaro chama senador de dinheiro na cueca de “meu vice-
líder” e reclama de manchetes
Descrição: Capitão reformado volta a afirmar que não há corrupção em seu 
governo, que define como sendo os ministérios e as estatais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-live-bolsonaro-chama-senador-de-
dinheiro-na-cueca-de-meu-vice-lider-e-reclama-de-manchetes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 00:20:03
Título: Twitter penaliza perfil da campanha de Trump por vídeo sobre filho de 
Biden
Descrição: Plataforma considerou que a publicação violou suas regras relativas à
difusão de informações privadas, já que revelava dados pessoais de Hunter Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/twitter-penaliza-perfil-da-campanha-de-
trump-por-video-sobre-filho-de-biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 00:14:43
Título: JN destaca relação próxima de Bolsonaro com senador do dinheiro no 
bumbum
Descrição: \Não é de hoje o apreço de Bolsonaro por Chico Rodrigues\, disse a 
jornalista Delis Ortiz no telejornal da TV Globo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-destaca-relacao-proxima-de-bolsonaro-
com-senador-do-dinheiro-no-bumbum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 23:46:45
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Título: Cientistas afirmam que “imunidade de rebanho” teria causado 77 milhões 
de mortes por covid
Descrição: Declaração assinada por 80 especialistas e publicada na revista The 
Lancet afirma que a atual pandemia teria matado 1% da população mundial. Jair 
Bolsonaro é um dos principais defensores dessa política no planeta
Url :https://revistaforum.com.br/global/cientistas-afirmam-que-imunidade-de-
rebanho-teria-causado-77-milhoes-de-mortes-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 23:29:20
Título: Ibope: João Campos dispara no Recife, Mendonça, Marília e Patrícia 
empatam em segundo
Descrição: O candidato do PSB agora registra 33% das intenções de voto segundo o
Ibope
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-joao-campos-dispara-no-recife-
mendonca-marilia-e-patricia-empatam-em-segundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 23:13:01
Título: Flávio Dino rebate declarações de Guedes sobre crescimento “alucinante” 
da economia
Descrição: Em seminário online, ministro da Economia disse que Brasil reagiu 
muito bem à crise econômica e governador do PCdoB afirmou que não há recuperação
em V “em nenhum canto do planeta”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-dino-rebate-declaracoes-de-
guedes-sobre-crescimento-alucinante-da-economia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 22:59:24
Título: As pesquisas mandam boas notícias para as esquerdas….
Descrição: Leia no Blog do Rovai: De ponta a ponta no país há candidaturas de 
esquerda disputando posições palmo a palmo para ir ao segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/as-pesquisas-mandam-boas-
noticias-para-as-esquerdas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 22:35:49
Título: Ibope São Paulo: Russomanno e Covas mantém empate técnico, Boulos cresce
2 pontos
Descrição: Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são 
citados, Russomanno, Covas e Boulos dividem a liderança, Jilmar Tatto cresceu 
três pontos na estimulada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-sao-paulo-russomanno-e-covas-
mantem-empate-tecnico-boulos-cresce-2-pontos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 22:29:36
Título: Estudo aponta que mais de 13 milhões de pessoas já votaram nas eleições 
dos EUA
Descrição: Observatório Eleitoral da Universidade da Flórida confirma que voto 
pelo correio está tendo adesão recorde neste ano. Outros três estados 
habilitaram esta modalidade nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/global/estudo-aponta-que-mais-de-13-milhoes-de-
pessoas-ja-votaram-nas-eleicoes-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 21:46:11
Título: PSOL pede ao MPF que investigue presença de espiões de Bolsonaro na 
Cúpula do Clima
Descrição: Partido pede esclarecimentos dos ministros Augusto Heleno e Ernesto 
Araújo. Governo enviou agentes da Abin ao evento ocorrido em Madri, em dezembro 
de 2019, para vigiar ONGs críticas ao Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-pede-ao-mpf-que-investigue-
presenca-de-espioes-de-bolsonaro-na-cupula-do-clima/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 21:36:16
Título: VÍDEO: Joice Hasselmann é expulsa de feira por bolsonaristas e coloca a 
culpa em petistas
Descrição: Ao invés de herdar votos do bolsonarismo, candidata do PSL à 
prefeitura de São Paulo só ganhou mais rejeição, como mostram vídeos de 
apoiadores de Bolsonaro a hostilizando em uma feira livre, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-joice-hasselmann-e-expulsa-de-
feira-por-bolsonaristas-e-coloca-a-culpa-em-petistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 20:27:51
Título: Pesquisa RealTime mostra queda de Crivella no Rio, Paes, Martha e 
Benedita crescem
Descrição: O atual prefeito agora empata tecnicamente com as candidatas do PDT e
do PT em pesquisa encomendada pela Record
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-realtime-mostra-queda-de-
crivella-no-rio-paes-martha-e-benedita-crescem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 20:05:35
Título: RealTime: Elói Pietá (PT) lidera corrida pela prefeitura de Guarulhos, 
segunda maior cidade de SP
Descrição: Pietá, que já governou a cidade, deve disputar o segundo turno com 
Guti (PSD)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/realtime-eloi-pieta-pt-lidera-corrida-
pela-prefeitura-de-guarulhos-segunda-maior-cidade-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 19:48:09
Título: Pandemia leva paulistano a migrar do ônibus para carro ou app, mostra 
pesquisa
Descrição: Estudo da Nossa São Paulo mostra que, neste ano, parcela da população
de SP que usa transporte individual superou a que circula com os meios coletivos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pandemia-leva-paulistano-a-migrar-do-
onibus-para-carro-ou-app-mostra-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 17:20:24
Título: Segundo surfista mais bem pago do mundo, Medina ganha bolsa de R$ 15 mil
do governo Bolsonaro
Descrição: Em 2018, o atleta faturou US$ 5,3 milhões entre prêmios e 
patrocínios. Auxílio será concedido a ele todos os meses durante um ano
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/segundo-surfista-mais-bem-pago-do-mundo-
medina-ganha-bolsa-de-r-15-mil-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 16:55:43
Título: The Guardian trata caso do dinheiro nas nádegas como golpe em imagem de 
“anticorrupção” de Bolsonaro
Descrição: Jornal inglês diz que governo de militar reformado tem sido afetado 
por escândalos e menciona a investigação sobre seu filho Flávio, no caso das 
rachadinhas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/the-guardian-trata-caso-do-dinheiro-
nas-nadegas-como-golpe-em-imagem-de-anticorrupcao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 16:36:03
Título: Operação Tergiversação prende delegado da Polícia Federal
Descrição: Há ainda outros 33 mandados de busca e apreensão envolvendo dois 
delegados da Polícia Federal, o delegado da Polícia Civil Carlos Rangel, sete 
empresários e cinco advogados
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/operacao-tergiversacao-prende-delegado-
da-policia-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 13:40:49
Título: Cremesp persegue Padilha por denunciar ações medievais do governo 
Bolsonaro na Saúde Mental
Descrição: A Câmara acionou o STF em defesa da liberdade de expressão do ex-
ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cremesp-persegue-padilha-por-
denunciar-acoes-medievais-do-governo-bolsonaro-na-saude-mental/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 12:34:22
Título: Flávio Dino: “Bolsonaro acabar com a corrupção seria uma espécie de 
autoextermínio”
Descrição: Comentário foi feito logo após a PF encontrar dinheiro na cueca do 
vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flavio-dino-bolsonaro-acabar-com-
a-corrupcao-seria-uma-especie-de-autoexterminio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 11:56:43
Título: Líder da maçonaria em SP é acusado de assédio sexual por ex-funcionárias
Descrição: \E agora, loirinha, se eu te agarrasse, que você ia fazer?\, 
questionou João José Xavier a uma das vítimas durante expediente
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/lider-da-maconaria-em-sp-e-acusado-de-
assedio-sexual-por-ex-funcionarias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 11:54:31
Título: Acabou a CORRUPÇÃO? Vice-líder de Bolsonaro é fagrado com PROPINA, 
enquanto GOVERNO cogita tirar 3 milhões do BOLSA FAMÍLIA
Descrição: Cena constrangedora e vexatória. Em operação de busca e apreensão na 
residência do braço direito de Bolsonaro no Congresso, policiais federais 
tiraram notas ( sim…cédulas de dinheiro) das nádegas do senador Chico Rodrigues 
( DEM-RR).A operação foi deflagrada como parte da investigação sobre desvios dos
recursos de combate ao coronavírus envolvendo parlamentares. Foram encontrados 
na [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/acabou-a-corrupcao-vice-lider-de-
bolsonaro-e-fagrado-com-propina-enquanto-governo-cogita-tirar-3-milhoes-do-
bolsa-familia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 11:49:09
Título: Dia dos Professores: Nas trincheiras do Brasil por liberdade e 
democracia, por Henrique Rodrigues
Descrição: Não abaixe a cabeça. Tenha a humildade dos justos e a persistência 
dos fortes. Orgulhe-se de cada batalha. Educar é uma luta pela liberdade do 
indivíduo e por uma sociedade com pensamentos sem amarras. Lute como um 
professor!
Url :https://revistaforum.com.br/rede/dia-dos-professores-nas-trincheiras-do-
brasil-por-liberdade-e-democracia-por-henrique-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-15 11:05:10
Título: Ação da PF mira empresários que pagaram propina a policiais em troca de 
blindagem em inquéritos
Descrição: Organização criminosa atuava dentro da Superintendência da PF do Rio.
Pagamentos giram em torno de R$ 10 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/acao-da-pf-mira-empresarios-que-
pagaram-propina-a-policiais-em-troca-de-blindagem-em-inqueritos/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2020-10-16 05:02:51
Título: Por que os evangélicos fundamentalistas usam Jesus para justificar a 
brutalidade militar
Descrição: Para o evangélico radical, Jesus não é da paz. É um líder militar 
apocalíptico, e ele é parte de seu Exército  – junto com o Exército regular. The
post Por que os evangélicos fundamentalistas usam Jesus para justificar a 
brutalidade militar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/16/evangelicos-fundamentalistas-jesus-
brutalidade-militar/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-15 23:03:32
Título: Fogo no Pantanal, rios secos no Paraguai: o colapso climático na América
do Sul
Descrição: Por todo o continente, florestas queimam e rios secam revelando um 
quadro de emergência climática que não encontra fronteiras.The post Fogo no 
Pantanal, rios secos no Paraguai: o colapso climático na América do Sul appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/15/fogo-no-pantanal-rios-secos-no-
paraguai-o-colapso-climatico-na-america-do-sul/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-16 03:00:00
Título: A imagem do pobre nos filmes de Pasolini e Glauber como chave para 
compreender a ação do capitalismo. Entrevista especial com Vladimir Santafé
Descrição: O cinema do italiano Pier Paolo Pasolini e o do brasileiro 
http://www.ihu.unisinos.br/603767-a-imagem-do-pobre-nos-filmes-de-pasolini-e-
glauber-como-chave-para-compreender-a-acao-do-capitalismo-entrevista-especial-
com-vladimir-santafe
 
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-a-
desigualdade-nua-e-crua-mostra-sua-face-entrevista-especial-com-andre-aroeira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-16 06:00:25
Título: Funcionárias da Grande Loja Maçônica de SP denunciam assédio sexual na 
Justiça
Descrição: SÃO PAULO - Duas ex-funcionárias da Grande Loja Maçônica do Estado de
São Paulo (Glesp), uma das maiores da maçonaria no país, foram à Justiça contra 
o grão-mestre João José Xavier. Foram apresentadas ações criminais, uma de 
natureza civil e duas trabalhistas. A
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/funcionarias-da-grande-loja-maconica-de-
sp-denunciam-assedio-sexual-na-justica-24695380
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-16 06:30:14
Título: Mais de 700 candidatos do estado do Rio alteraram raça no registro para 
concorrer às eleições
Descrição: Um contingente de 768 candidatos no estado do Rio de Janeiro alterou 
a raça declarada à Justiça Eleitoral no registro de suas candidaturas. São 
pessoas que em 2016 afirmaram ser brancas e agora informaram serem pardas ou 
negras. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mais-de-700-candidatos-do-estado-
do-rio-alteraram-raca-no-registro-para-concorrer-as-eleicoes-24694639
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-16 06:00:36

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mais-de-700-candidatos-do-estado-do-rio-alteraram-raca-no-registro-para-concorrer-as-eleicoes-24694639
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mais-de-700-candidatos-do-estado-do-rio-alteraram-raca-no-registro-para-concorrer-as-eleicoes-24694639
https://oglobo.globo.com/sociedade/funcionarias-da-grande-loja-maconica-de-sp-denunciam-assedio-sexual-na-justica-24695380
https://oglobo.globo.com/sociedade/funcionarias-da-grande-loja-maconica-de-sp-denunciam-assedio-sexual-na-justica-24695380
http://www.ihu.unisinos.br/603689-diante-da-grande-crise-global-a-desigualdade-nua-e-crua-mostra-sua-face-entrevista-especial-com-andre-aroeira
http://www.ihu.unisinos.br/603689-diante-da-grande-crise-global-a-desigualdade-nua-e-crua-mostra-sua-face-entrevista-especial-com-andre-aroeira
http://localhost/http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4095-coluna-do-cepos-27/
http://localhost/http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4095-coluna-do-cepos-27/
http://localhost/http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4095-coluna-do-cepos-27/
https://theintercept.com/2020/10/15/fogo-no-pantanal-rios-secos-no-paraguai-o-colapso-climatico-na-america-do-sul/
https://theintercept.com/2020/10/15/fogo-no-pantanal-rios-secos-no-paraguai-o-colapso-climatico-na-america-do-sul/
https://theintercept.com/2020/10/16/evangelicos-fundamentalistas-jesus-brutalidade-militar/
https://theintercept.com/2020/10/16/evangelicos-fundamentalistas-jesus-brutalidade-militar/


Título: Denúncia feita à Receita Federal expôs suspeita de esquema contra 
figuras da República
Descrição: Chegou à cúpula da Receita Federal a denúncia da suspeita de um 
grande esquema de uso de dados fiscais para a produção de dossiês e achaques. 
Entre os possíveis alvos do grupo, algumas das principais figuras da República.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/denuncia-feita-receita-federal-
expos-suspeita-de-esquema-contra-figuras-da-republica-24694635
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-16 08:34:18
Título: 'São mais e mais famílias pedindo': as filas por comida na cidade mais 
rica do país
Descrição: 'Precisamos de mais pessoas sagradas para nos ajudar': BBC News 
Brasil acompanhou desafios cada vez maiores de grupos voluntários que recebem e 
distribuem doações de comida em SP.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54565015
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-16 10:32:17
Título: Trump x Biden: 5 momentos da estranha noite de entrevistas simultâneas 
dos candidatos a presidente dos EUA
Descrição: Segundo debate presidencial, que foi cancelado depois que Trump se 
recusou a participar virtualmente após contrair o coronavírus, foi transformado 
em dois debates abertos a perguntas do público.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54566927
  
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-15 11:56:17
Título: Filme 'embranquecerá' Cleópatra? Como era uma das mulheres mais 
poderosas da história
Descrição: Muitos comemoraram produção majoritariamente feminina que deve evitar
clichês de filmes anteriores, mas muitos queriam atriz africana ou árabe para 
representar figura histórica.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54549107
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-15 15:09:37
Título: Por que o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-15 17:34:56
Título: Glitter biodegradável prejudica meio ambiente tanto quanto versão comum,
aponta estudo
Descrição: Cientistas da Universidade Anglia Ruskin, no Reino Unido, testaram em
laboratório os impactos ambientais de seis tipos de glitter, e todos afetaram o 
crescimento das plantas e algas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54561632
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-15 12:19:12
Título: FMI defende aumento de impostos aos mais ricos e às empresas lucrativas 
para pagar a conta da crise
Descrição: Chefe do Departamento de Finanças Públicas do Fundo recomenda 
destinar os recursos para a saúde e a proteção social em uma pandemia que afetou
“de maneira desproporcional” os mais pobres
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-15/fmi-defende-aumento-de-
impostos-aos-mais-ricos-e-as-empresas-lucrativas-para-pagar-a-conta-da-
crise.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-15 00:00:00
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Título: Mesmo sem Renda Cidadã, Orçamento de 2021 já está estourado em R$ 20 
bilhões, diz BTG
Descrição: Mesmo sem o Renda Cidadã, o governo terá que cortar cerca de R$ 20 
bilhões em 2021 para colocar o Orçamento dentro do teto de gastos,  segundo 
cálculos de Gabriel Barros, do BTG Pactual.Leia mais (10/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/mesmo-sem-renda-cidada-orcamento-de-2021-ja-esta-
estourado-em-r-20-bilhoes-diz-btg.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-15 00:00:00
Título: As ameaças à deputada Talíria Petrone
Descrição: Talíria Petrone, deputada federal pelo PSOL-RJ, relata que foi 
notificada de pelo menos seis planos que tinham como objetivo seu assassinato. 
De acordo com a deputada, as primeiras ameaças datam de 2016, quando foi eleita 
vereadora da cidade de Niterói. Já eleita deputada federal, Petrone foi 
oficialmente informada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro que, em junho deste 
ano, foram interceptadas mais de cinco gravações planejando sua morte.Leia mais 
(10/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/silvio-almeida/2020/10/as-ameacas-a-deputada-taliria-petrone.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-16 10:54:00
Título: Secretaria da Mulher discute aplicação de lei que garante exames para 
detectar câncer em 30 dias
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699142-secretaria-da-mulher-discute-
aplicacao-de-lei-que-garante-exames-para-detectar-cancer-em-30-dias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-16 01:17:00
Título: Proposta limita privatização de empresa subsidiária de estatal
Descrição: A lei atual não contém regras sobre a venda de subsidiárias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/697882-proposta-limita-privatizacao-de-
empresa-subsidiaria-de-estatal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-15 23:54:00
Título: Propostas remanejam R$ 29,6 milhões nas verbas do Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria
Descrição: Os projetos atualizam o Orçamento de 2020
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700500-propostas-remanejam-r-296-
milhoes-nas-verbas-do-judiciario-do-ministerio-publico-e-da-defensoria/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-16 07:32:54
Título: Operação policial contra milícia deixa 12 mortos em Itaguaí, RJ
Descrição: Na noite desta quinta-feira (15), um confronto entre policiais e 
milicianos deixou 12 suspeitos mortos na Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí, no Rio 
de Janeiro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101616232488-operacao-policial-
contra-milicia-deixa-12-mortos-em-itaguai-rj/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-16 06:00:04
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 16 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (16), na qual o Irã prometeu revidar caso seu território volte a ser
atingido por mísseis do conflito de Nagorno-Karabakh, o premiê da Tailândia se 
recusa a renunciar e Japão promete fazer \o que for necessário\ para garantir 
Olimpíadas em 2021.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020101616232130-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-16-de-outubro/
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