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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 15:43:10
Título: Metade dos eleitores bolivianos no Brasil podem ser impedidos de votar, 
alerta Comitê
Descrição: Imigrantes afirmam que há intenção política por trás da inabilitação 
de eleitores, confira situação em outros países
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/metade-dos-eleitores-bolivianos-
no-brasil-podem-ser-impedidos-de-votar-alerta-comite

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 10:45:07
Título: Bolívia: Nobel da Paz denuncia OEA por interferência nas eleições de 
2019
Descrição: Às vésperas do novo pleito, Adolfo Pérez Esquivel cita \consequências
nefastas\ da missão que propiciou um golpe em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/bolivia-nobel-da-paz-denuncia-
oea-por-interferencia-nas-eleicoes-de-2019

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 23:59:36
Título: A dois dias da eleição na Bolívia, favorito Luis Arce denuncia 
perseguição da ditadura contra líderes sociais
Descrição: Candidato do MAS, partido de Evo Morales, poderia vencer no primeiro 
turno neste domingo. Analistas temem fraude eleitoral ou um possível novo golpe 
caso as urnas levem a esquerda de volta ao poder
Url :https://revistaforum.com.br/global/a-dois-dias-da-eleicao-na-bolivia-
favorito-luis-arce-denuncia-perseguicao-da-ditadura-contra-lideres-sociais/
 
Fonte: TELESUR
Título: Alberto Fernández denuncia detención de legislador argentino en Bolivia
Descrição:El presidente argentino, Alberto Fernández denunció el viernes la 
detención del legislador Federico Fagioli por agentes policiales a su arribo a 
Bolivia para observar y garantizar la transparencia de las elecciones 
presidenciales del próximo domingo.
Url : https://www.telesurtv.net/news/presidente-argentino-condena-detencion-
legislador-bolivia-20201017-0002.html

Fonte: PT
Data: 2020-10-26
Título: Gleisi: Eleição da Bolívia deve resgatar soberania do voto
Descrição: Deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores integra a 
delegação do Observatório do Parlasul e também representa a legenda na eleição 
presidencial boliviana. “É muito importante o acompanhamento de observadores 
internacionais. É uma das formas de se garantir e respeitar o resultado das 
urnas”, ressalta 
Url : https://pt.org.br/gleisi-eleicao-da-bolivia-pode-resgatar-soberania-do-
voto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 21:05:14
Título: Cuidar da terra: escola pública ensina agroecologia a jovens na 
Venezuela
Descrição: Projeto \El Arañero\ envolve anualmente cerca de 150 estudantes de um
instituto técnico na zona periférica da capital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/cuidado-com-a-terra-escola-
publica-ensina-agroecologia-a-jovens-na-venezuela
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 19:37:56
Título: Vacina contra a covid-19 será obrigatória para toda a população de São 
Paulo
Descrição: Governo do estado informou que haverá medidas legais para situações 
que contrariem a determinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/vacina-contra-a-covid-19-sera-
obrigatoria-para-toda-a-populacao-de-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 17:50:14
Título: Artigo | A soberania alimentar no Brasil ainda não foi alcançada
Descrição: Mesmo sendo grande exportador de alimentos e grãos, Brasil tem mais 
de 12 milhões de pessoas famintas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/artigo-a-soberania-alimentar-no-
brasil-ainda-nao-foi-alcancada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 17:36:49
Título: Organizações do campo e da cidade lançam manifesto popular contra a fome
no Brasil
Descrição: Ato virtual nesta sexta-feira (16) integra a jornada nacional que 
aconteceu ao longo da semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/organizacoes-do-campo-e-da-
cidade-lancam-manifesto-popular-contra-a-fome-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 17:07:42
Título: Em Porto Alegre (RS), liminar suspende demissões de trabalhadores da 
saúde da família
Descrição: Após vitória, trabalhadores do IMESF que estavam em greve há dois 
dias encerraram a paralisação, mas seguem em luta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/em-porto-alegre-rs-liminar-
suspende-demissoes-de-trabalhadores-da-saude-da-familia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 17:07:26
Título: Como evitar a propagação de fake news no período eleitoral?
Descrição: “Quando alguém invoca tais conteúdos, a qualidade do debate reduz 
amplamente\, analisa pesquisador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/como-evitar-a-propagacao-de-
fake-news-no-periodo-eleitoral
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 16:29:18
Título: Petrobras tem taxa de contaminação por covid maior que média nacional, 
diz Fiocruz
Descrição: Segundo relatório, o diagnóstico da covid em petroleiros é 
relacionado ao trabalho, ao contrário do que afirma a estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/petrobras-tem-taxa-de-
contaminacao-por-covid-maior-que-media-nacional-diz-fiocruz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 15:44:11
Título: Doze escolas que retomaram aulas presenciais no Rio de Janeiro têm casos
de covid-19
Descrição: Sindicato dos Professores denunciou falta de estrutura, assédio moral
e ameaça a profissionais do grupo de risco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/doze-escolas-que-retomaram-
aulas-presenciais-no-rio-de-janeiro-tem-casos-de-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 15:43:10
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Título: Metade dos eleitores bolivianos no Brasil podem ser impedidos de votar, 
alerta Comitê
Descrição: Imigrantes afirmam que há intenção política por trás da inabilitação 
de eleitores, confira situação em outros países
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/metade-dos-eleitores-bolivianos-
no-brasil-podem-ser-impedidos-de-votar-alerta-comite
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 15:36:09
Título: Dia D de Multivacinação terá mais de 151 pontos de imunização em 
Salvador (BA)
Descrição: Campanha segue até o fim do mês e terá pontos fixos, volantes e dois 
drives thru para vacinação neste sábado (17)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/dia-d-de-multivacinacao-tera-
mais-de-151-pontos-de-imunizacao-em-salvador-ba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 14:51:03
Título: Bancos Populares de Alimentos fornecem comida saudável 
Descrição: Mais de 15 bancos atuam com a organização dos movimentos populares e 
das comunidades em todo o estado de Pernambuco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/bancos-populares-de-alimentos-
fornecem-comida-saudavel-e-organizam-luta-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 13:36:04
Título: Com um dos maiores isolamentos do mundo, Argentina é alvo dos \
antiquarentena\
Descrição: Presidente diz que o país está \submetido a ataques que fazem parecer
que os cuidados não são necessários\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/tido-como-maior-do-mundo-
isolamento-social-na-argentina-e-alvo-dos-anti-quarentena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 13:26:22
Título: Protesto em frente ao consulado dos EUA denuncia golpes, intervenções e 
bloqueios
Descrição: Atividade reuniu integrantes de organizações sindicais e populares em
SP, Trump e Bolsonaro foram os principais alvos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/protesto-em-frente-ao-consulado-
dos-eua-denuncia-golpes-intervencoes-e-bloqueios

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 12:30:44
Título: \Em 4 anos destruíram tudo o que fizemos”, diz Lula sobre volta da fome 
no Brasil
Descrição: No Dia Mundial da Alimentação, ex-presidente critica o desmonte das 
políticas de segurança alimentar no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/em-4-anos-destruiram-tudo-o-que-
fizemos-diz-lula-sobre-volta-da-fome-no-brasil
 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 10:45:07
Título: Bolívia: Nobel da Paz denuncia OEA por interferência nas eleições de 
2019
Descrição: Às vésperas do novo pleito, Adolfo Pérez Esquivel cita \consequências
nefastas\ da missão que propiciou um golpe em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/bolivia-nobel-da-paz-denuncia-
oea-por-interferencia-nas-eleicoes-de-2019
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-16 07:59:47
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Título: Eleições e saúde: pandemia muda percepção sobre SUS e desafia candidatos
anticiência
Descrição: Coronavírus explicitou falta de financiamento da saúde pública e 
colocou o tema no centro do debate eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/16/eleicoes-e-saude-pandemia-muda-
percepcao-sobre-sus-e-desafia-candidatos-anticiencia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-17 04:22:14
Título: Vídeo de Bolsonaro causa reboliço nos EUA e demissão no Facebook
Descrição: Não se fala de outra coisa. O Facebook vive um reboliço interno 
causado por um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de considerado 
desumanizador, foi mantido no ar pela empresa americana de aplicação de 
internet. Segundo o jornal New Yorker, Bolsonaro publicou no Facebook 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-de-bolsonaro-causa-rebolico-
nos-eua-e-demissao-no-facebook/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 23:23:19
Título: Casagrande sobre Robinho: ‘A sociedade tem que parar de aceitar 
sacanagem como qualquer coisa normal’
Descrição: O ex-jogador de futebol e comentarista da TV Globo, Walter 
Casagrande, criticou no Globo Esporte desta sexta-feira (16) a contratação do 
atacante Robinho pelo Santos. “Eu estou assustado com a sociedade brasileira. 
Não é um apedrejamento no Robinho. É o apedrejamento moral da sociedade 
brasileira. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/casagrande-sobre-robinho-a-
sociedade-tem-que-parar-de-aceitar-sacanagem-como-qualquer-coisa-normal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 22:57:47
Título: Ginasta Ana Paula, ex-medalhista do Pan do Rio, é encontrada morta em 
Toledo-PR
Descrição: A ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Ritmica, Ana Paula 
Scheffer, de 31 anos, foi encontrada morta, nesta sexta-feira (16), em Toledo, 
muncípio da região oeste do Paraná. De acordo com o G1, a família suspeita que 
Ana Paula tenha sofrido um infarto fulminante. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ginasta-ana-paula-ex-medalhista-do-
pan-do-rio-e-encontrada-morta-em-toledo-pr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 21:37:51
Título: PT cobra do Ministério da Defesa explicações sobre simulação de guerra 
na Amazônia
Descrição: O líder da Bancada do PT na Câmara, deputado Enio Verri (PR), em 
requerimento ao Ministério da Defesa, solicita informação sobre uma operação 
realizada pelo Exército Brasileiro que simulou um cenário de guerra na Amazônia.
A ação ocorrida em setembro é inédita na região, e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-cobra-do-ministerio-da-defesa-
explicacoes-sobre-simulacao-de-guerra-na-amazonia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 20:36:29
Título: Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve, diz enquete
Descrição: Uma enquete na internet agita o Twitter ao mostrar que Lula foi o 
melhor presidente que o Brasil já teve. Pelo menos na opinião da maioria dos 
votantes na enquete. Nessa pesquisa estimulada, evidentemente que não há espaço 
para aventureiros do tipo Collor de Mello, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-foi-o-melhor-presidente-que-o-
brasil-ja-teve-diz-enquete/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 20:15:00
Título: Gilmar x Fux, bate-boca de ministros ecoa fora do plenário do STF
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Descrição: De tédio o distinto público não vai morrer, se depender dos ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF). Os magistrados arrastaram os bate-bocas para 
fora do plenário. Gilmar Mendes fez questão de fulminar o colega presidente do 
STF, Luiz Fux, que decidiu cassar a liminar determinando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gilmar-x-fux-bate-boca-de-
ministros-ecoa-fora-do-plenario-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 15:26:00
Título: Com Bolsonaro-Guedes, desemprego dispara e atinge 14 milhões de 
brasileiros
Descrição: Um dos efeitos mais perversos da política neoliberal do governo 
Bolsonaro é aumento continuado do desemprego no país, agravado com a pandemia e 
a ganância do empresariado nacional no curso da atual crise econômica e 
sanitária. É a maior taxa de desemprego desde o início 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/com-bolsonaro-guedes-desemprego-
dispara-e-atinge-14-milhoes-de-brasileiros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 14:18:14
Título: A íntegra do pronunciamento de Lula no Dia da Alimentação [texto e 
vídeo]
Descrição: O Blog do Esmael disponibiliza a íntegra do pronunciamento do ex-
presidente Lula, feito nesta sexta-feira (16), acerca do Dia da Alimentação. 
Antes, gostaríamos de contextualizar o que segue. Recentemente, o Programa de 
Combate à Fome da ONU foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/a-integra-do-pronunciamento-de-
lula-no-dia-da-alimentacao-texto-e-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 13:41:12
Título: OMS: Estudo afirma ineficácia de remdesivir e hidroxicloroquina no 
combate ao Sars-CoV-2
Descrição: Um estudo promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
publicado na quinta-feira (15) na Medrxiv afirma que quatro antivirais usados 
para combater o Sars-CoV-2 são ineficazes: remdesivir, hidroxicloroquina, 
lopinavir/ritonavir (combinado) e interferon beta-1ª. O documento Chamado de 
Solidarity, foi realizado em 405 hospitais de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/oms-estudo-afirma-ineficacia-de-
remdesivir-e-hidroxicloroquina-no-combate-ao-sars-cov-2/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 12:55:58
Título: New York Times antecipa o fim de Bolsonaro: ‘acabar com Trump é acabar 
com a crise nacional’
Descrição: O editorial do New York Times desta sexta-feira (16), ao se reportar 
a Donald Trump, fez um prenúncio do que vem por aí para o presidente Jair 
Bolsonaro: &#8216,Acabar com nossa crise nacional&#8217,. Embora o mandatário 
americano tenha como único amigo do planeta Jair Bolsonaro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/new-york-times-antecipa-o-fim-de-
bolsonaro-acabar-com-trump-e-acabar-com-a-crise-nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 12:24:31
Título: Horário de Verão continua suspenso pelo governo Bolsonaro
Descrição: Teoricamente, no dia 1º de novembro de 2020 começaria o horário de 
verão 2020-2021, data em que os relógios deveriam ser adiantados em 1 hora, 
ajustando-se à meia-noite para 1 hora da manhã. Entretanto, à semelhança do ano 
passado, em que a medida não foi adotada, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/horario-de-verao-continua-suspenso-
pelo-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 12:18:04
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Título: Bolsonaro reage a notícias ruins e ataca jornalistas: ‘Perderam a 
boquinha’
Descrição: O presidente Bolsonaro reagiu à maré de notícias ruins que o vem 
cercando cada vez mais atacando o jornalismo, os jornalistas e a imprensa. 
Bolsonaro usou de mote um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas 
(Fenaj) que lista os ataques do presidente neste ano de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-reage-a-noticias-ruins-e-
ataca-jornalistas-perderam-a-boquinha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-16 11:27:58
Título: Fila por comida em SP é o retrato do governo da fome de Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro faz um governo da fome, da miséria e do 
desemprego. Dito isso, a fila por comida em São Paulo assusta quem olha, pois 
não é só sem tetos e moradores de rua que recorrem a um prato de comida. Pelo 
contrário. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/fila-por-comida-em-sp-e-o-retrato-
do-governo-da-fome-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-17 01:15:18
Título: Aras reage à divulgação de relatórios da Transparência Internacional
Descrição: Em nota, procurador-geral da República diz que dados são 
‘distorcidos’ para consolidar ‘narrativa que não reflete a realidade’
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/aras-reage-a-divulgacao-de-relatorios-da-
transparencia-internacional/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-17 01:03:23
Título: Vencimento de títulos coloca governo e mercado em alerta
Descrição: Diante da desconfiança em torno das contas públicas, Tesouro Nacional
terá de resgatar R$ 643 bilhões apenas nos primeiros quatro meses de 2021
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/vencimento-de-titulos-coloca-governo-e-
mercado-em-alerta/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-17 00:46:52
Título: Bolsonaro diz que acabou com ‘pacotes de maldades’ contra agronegócio
Descrição: Em gesto à sua base eleitoral, presidente cita medidas de preservação
cobradas por outros países, e que Ministério do Meio Ambiente 'não atrapalha' 
setor
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-diz-que-acabou-com-pacotes-de-
maldades-contra-agronegocio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 23:00:30
Título: Fux muda distribuição de processos no STF
Descrição: Resolução foi publicada pelo presidente do STF na noite desta quinta-
feira, após sessão em plenário, decisão foi tomada após caso André do Rap
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/fux-muda-distribuicao-de-processos-no-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 22:57:50
Título: Trivial do violeiro Vitor Mesquita
Descrição: Vitor Mesquita interpreta O Ganso, de Almir Sater.
Url :https://jornalggn.com.br/video/trivial-do-violeiro-vitor-mesquita/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 22:18:47
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama econômico global
Descrição: Estados Unidos e Europa subiram com indicadores e o possível envio à 
aprovação de uma vacina contra covid-19, na Ásia, cenário político exige atenção
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
economico-global-2/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 21:12:19
Título: Com Arthur, psicanalista mergulha no universo do autismo infantil em 
livro
Descrição: Maria Cristina Kupfer sintetiza a sua trajetória de mais de quatro 
décadas como uma das pioneiras no Brasil na pesquisa e no tratamento do autismo 
infantil
Url :https://jornalggn.com.br/inclusao/com-arthur-psicanalista-mergulha-no-
universo-do-autismo-infantil-em-livro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 20:35:51
Título: Apesar do governo federal, debate público sobre aborto avança, diz 
Gabriela Rondon
Descrição: Para co-diretora do Instituto Anis, \o debate público está avançando 
em outro sentido, de conseguir compreender que o que está em jogo são questões 
de saúde, do próprio aborto legal”
Url :https://jornalggn.com.br/politica/apesar-do-governo-federal-debate-publico-
sobre-aborto-avanca-diz-gabriela-rondon/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 20:29:38
Título: Jurista americana reafirma que Lava Jato fez política contra Lula
Descrição: Admirada e próxima de Deltan Dallagnol, Susan Rose-Ackerman lembra 
que mudou de ideia definitivamente sobre a Lava Jato quando Sergio Moro virou 
ministro de Jair Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/jurista-americana-reafirma-que-lava-jato-
fez-politica-contra-lula/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 19:23:14
Título: Novas medidas para habitação excluem baixa renda. Mais de 6 mil famílias
já foram despejadas na pandemia
Descrição: As cinco ações apresentadas pelo presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, novamente não abrangem a Faixa 1 do Minha Casa Minha 
Vida (MCVM), composta por famílias com renda mensal até R$ 1,8 mil.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/novas-medidas-para-habitacao-
excluem-baixa-renda-mais-de-6-mil-familias-ja-foram-despejadas-na-pandemia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 19:22:55
Título: Republicanos partem para ataque contra Facebook e Twitter
Descrição: Aliados de Donald Trump dizem que redes sociais \censuraram\ matéria 
contestada sobre filho do candidato Joe Biden, considerada frágil por analistas
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/republicanos-partem-para-ataque-contra-
facebook-e-twitter/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 18:54:21
Título: Giro GGN Queimadas: Biomas brasileiros já perderam 226.485 km² para o 
fogo
Descrição: No dia 15, no entanto, é o Pará que apresenta o maior número de focos
de incêndio ativos.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-biomas-
brasileiros-ja-perderam-226-485-km%c2%b2-para-o-fogo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 17:52:22
Título: Não há produção de provas contra Lula em ação dos EUA contra a 
Petrobras, aponta MPF
Descrição: Informação encontra-se em nota pública do MPF sobre parecer que 
rejeita pedido de Lula para suspender ação penal até que a defesa tenha acesso a
material envolvendo EUA

https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-biomas-brasileiros-ja-perderam-226-485-km%C2%B2-para-o-fogo/
https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-biomas-brasileiros-ja-perderam-226-485-km%C2%B2-para-o-fogo/
https://jornalggn.com.br/eleicoes/republicanos-partem-para-ataque-contra-facebook-e-twitter/
https://jornalggn.com.br/eleicoes/republicanos-partem-para-ataque-contra-facebook-e-twitter/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/novas-medidas-para-habitacao-excluem-baixa-renda-mais-de-6-mil-familias-ja-foram-despejadas-na-pandemia/
https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/novas-medidas-para-habitacao-excluem-baixa-renda-mais-de-6-mil-familias-ja-foram-despejadas-na-pandemia/
https://jornalggn.com.br/politica/jurista-americana-reafirma-que-lava-jato-fez-politica-contra-lula/
https://jornalggn.com.br/politica/jurista-americana-reafirma-que-lava-jato-fez-politica-contra-lula/
https://jornalggn.com.br/politica/apesar-do-governo-federal-debate-publico-sobre-aborto-avanca-diz-gabriela-rondon/
https://jornalggn.com.br/politica/apesar-do-governo-federal-debate-publico-sobre-aborto-avanca-diz-gabriela-rondon/
https://jornalggn.com.br/inclusao/com-arthur-psicanalista-mergulha-no-universo-do-autismo-infantil-em-livro/
https://jornalggn.com.br/inclusao/com-arthur-psicanalista-mergulha-no-universo-do-autismo-infantil-em-livro/


Url :https://jornalggn.com.br/noticia/nao-ha-producao-de-provas-contra-lula-em-
acao-dos-eua-contra-a-petrobras-aponta-mpf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-16 16:29:34
Título: O cheiro de operação política na Lava Jato contra Cid Gomes e Camilo 
Santana
Descrição: Lava Jato faz operação que ataca a imagem de Cid Gomes (PDT) e Camilo
Santana (PT) em meio ao calendário eleitoral de 2020, sendo que a delação que 
sustenta a investigação tem 3 anos e meio
Url :https://jornalggn.com.br/politica/o-cheiro-de-operacao-politica-na-lava-
jato-contra-cid-gomes-e-camilo-santana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-17 10:46:15
Título: “Minha vontade é pegar um trezoitão e cravar neles”, disse Mandetta 
sobre filhos de Bolsonaro, segundo ex-assessor
Descrição: Em livro, ex-diretor de comunicação do Ministério da Saúde também 
revela telefonema de Michelle Bolsonaro a Mandetta: \Meu coração está triste 
pela sua saída, viu?”, teria dito a primeira-dama
Url :https://revistaforum.com.br/politica/minha-vontade-e-pegar-um-trezoitao-e-
cravar-neles-disse-mandetta-sobre-filhos-de-bolsonaro-segundo-ex-assessor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-17 08:59:03
Título: Eleições na Bolívia: Futuro não depende só das urnas, apontam 
especialistas
Descrição: O jornalista Fabián Restivo, a cientista política Marília Closs e o 
diplomata José Crespo comentam sobre o cenário de um país que vai às urnas no 
domingo, quase um ano depois do golpe que tirou Evo Morales da presidência
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoes-na-bolivia-futuro-nao-depende-
so-das-urnas-apontam-especialistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-17 02:00:47
Título: Entrevista de Biden teve 1 milhão a mais de espectadores que a de Trump
Descrição: Candidatos apareceram em programas simultâneos de dois diferentes 
canais, após debate ser cancelado por recusa de Trump em participar de evento 
que não fosse presencial
Url :https://revistaforum.com.br/global/entrevista-de-biden-teve-1-milhao-a-
mais-de-espectadores-que-a-de-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-17 01:32:55
Título: Precisamos de médicos perto da população
Descrição: Leia na coluna de Alexandre Padilha: 15 mil médicos que poderiam 
estar aliviando o sofrimento da nossa população estão de braços cruzados sem 
poder fazer absolutamente nada e aguardando burocracias para finalmente fazerem 
o exame Revalida
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/precisamos-de-
medicos-perto-da-populacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-17 01:11:45
Título: Feministas defendem primeira-ministra da Finlândia criticada por “decote
indecente”
Descrição: Mulheres finlandesas e de toda a Europa lançaram campanha 
#iamwithsanna nas redes sociais, em favor de Sanna Marin, depois que uma foto 
dela publicada pela revista de moda Trendi provocou críticas de grupos 
religiosos
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feministas-defendem-primeira-ministra-
da-finlandia-criticada-por-decote-indecente/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-17 00:26:23
Título: General Heleno admite espionagem do Brasil a ONGs na Cúpula do Clima
Descrição: Ministro da Segurança Institucional reclamou, porém, que entidades 
ambientais organizam “campanhas internacionais sórdidas e mentirosas, apoiadas 
por maus brasileiros, com o objetivo de prejudicar o Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-heleno-admite-espionagem-do-
brasil-a-ongs-na-cupula-do-clima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-17 00:00:40
Título: Da ditadura à Lava-Jato, dois livros mostram interferência dos EUA no 
Brasil
Descrição: No papo-cabeça da semana, os autores de Geopolítica da Intervenção, 
Fernando Fernandes, e Um Espião Silenciado, Raphael Alberti. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/da-ditadura-a-lava-jato-dois-livros-
mostram-interferencia-dos-eua-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 23:59:36
Título: A dois dias da eleição na Bolívia, favorito Luis Arce denuncia 
perseguição da ditadura contra líderes sociais
Descrição: Candidato do MAS, partido de Evo Morales, poderia vencer no primeiro 
turno neste domingo. Analistas temem fraude eleitoral ou um possível novo golpe 
caso as urnas levem a esquerda de volta ao poder
Url :https://revistaforum.com.br/global/a-dois-dias-da-eleicao-na-bolivia-
favorito-luis-arce-denuncia-perseguicao-da-ditadura-contra-lideres-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 23:48:07
Título: Apoiado por Mandetta, prefeito de Campo Grande lidera pesquisa, diz 
Ibope
Descrição: Candidato à reeleição, Marquinhos (PSD) tem 41% das intenções de 
votos, mais do que a soma dos índices obtidos por seus adversários
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apoiado-por-mandetta-prefeito-de-
campo-grande-lidera-pesquisa-diz-ibope/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 23:34:52
Título: Ibope mostra candidata de Chico Rodrigues, o senador do dinheiro na 
cueca, fora do segundo turno em Boa Vista
Descrição: O senador do DEM era um dos cabos eleitorais de Shéridan (PSDB), 
líder em rejeição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-mostra-candidata-de-chico-
rodrigues-o-senador-do-dinheiro-na-cueca-fora-do-segundo-turno-em-boa-vista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 23:10:42
Título: Caso de professor decapitado gera polêmica sobre suposto “atentado 
terrorista” na França
Descrição: Até o presidente Emmanuel Macron classificou o ataque como obra de um
“terrorista islâmico”. Principal suspeito teria sido assassinado pela polícia: 
se trata de um argelino, pai de um dos alunos da vítima
Url :https://revistaforum.com.br/global/caso-de-professor-decapitado-gera-
polemica-sobre-suposto-atentado-terrorista-na-franca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 22:33:39
Título: Chile vive clima de revolta e repressão há dias do plebiscito que pode 
enterrar constituição de Pinochet
Descrição: Referendo marcado para o dia 25 de outubro pode ser a grande 
conquista da revolta social do país contra o modelo neoliberal instalado pela 
ditadura. Série de protestos também comemora um ano neste fim de semana
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/chile-vive-clima-de-revolta-e-
repressao-ha-dias-do-plebiscito-que-pode-enterrar-constituicao-de-pinochet/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 21:53:45
Título: Mulher de João Pessoa que disse odiar a raça negra é flagrada em novo 
gesto racista: “Sou Hitler!”
Descrição: Novo vídeo mostra que, além do episódio de racismo em uma agência 
bancária pelo qual foi detida, Luzia Benjamin repetiu as ofensas em loja de 
departamento e ainda foi além: \Sou racista de carteirinha, se pudesse escrevia 
na testa\, assista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/mulher-de-joao-pessoa-que-disse-odiar-
a-raca-negra-e-flagrada-em-novo-gesto-racista-sou-hitler/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 19:34:18
Título: Quase 1 milhão abandonam medidas para evitar coronavírus em uma semana, 
diz IBGE
Descrição: Com eles, já são 7,4 milhões de brasileiros que deixaram de adotar 
cuidados para barrar contágio
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/quase-1-milhao-abandonam-medidas-para-
evitar-coronavirus-em-uma-semana-diz-ibge/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 19:31:04
Título: Professor da Unip denunciado por racismo é filiado ao PSB
Descrição: Enzo Fiorelli Vasques, coordenador-geral do curso de Relações 
Internacionais da Unip, chegou a ser candidato a vereador pelo PSB em 2012
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/professor-da-unip-denunciado-por-
racismo-e-filiado-ao-psb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 17:19:15
Título: Barroso: mais uma vez o surfista do populismo ataca
Descrição: Leia na coluna de Cleber Lourenço: \Pau que bate em Chico bate em 
Francisco? Hoje foi o senador, e amanhã?\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/barroso-mais-uma-vez-o-
surfista-do-populismo-ataca-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 16:59:54
Título: Taxa de desemprego vai a 14,4%, a maior da pandemia, revela IBGE
Descrição: Número leva em conta quem procurou emprego e não encontrou no 
período, que somavam 14 milhões de brasileiros na última semana de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/taxa-de-desemprego-vai-a-144-a-maior-
da-pandemia-revela-ibge/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 15:26:46
Título: “Não Toque em Meu Companheiro”, sobre greve histórica na Caixa, estreia 
nas plataformas digitais
Descrição: O documentário reconstrói a história de solidariedade de 110 
empregados da Caixa, o único banco 100% público do país, durante a histórica 
greve de 1991
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/nao-toque-em-meu-companheiro-sobre-
greve-historica-na-caixa-estreia-nas-plataformas-digitais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 14:18:30
Título: “O agro pode ser pop, mas não resolve o problema da fome”, diz Lula no 
Dia Mundial da Alimentação
Descrição: Ex-presidente diz que fome é um \problema político\ e culpa a \
irresponsabilidade dos governantes\ pelo aumento do número de pessoas sem acesso
à alimentação básica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-agro-pode-ser-pop-mas-nao-resolve-o-
problema-da-fome-diz-lula-no-dia-mundial-da-alimentacao/

https://revistaforum.com.br/politica/o-agro-pode-ser-pop-mas-nao-resolve-o-problema-da-fome-diz-lula-no-dia-mundial-da-alimentacao/
https://revistaforum.com.br/politica/o-agro-pode-ser-pop-mas-nao-resolve-o-problema-da-fome-diz-lula-no-dia-mundial-da-alimentacao/
https://revistaforum.com.br/cultura/nao-toque-em-meu-companheiro-sobre-greve-historica-na-caixa-estreia-nas-plataformas-digitais/
https://revistaforum.com.br/cultura/nao-toque-em-meu-companheiro-sobre-greve-historica-na-caixa-estreia-nas-plataformas-digitais/
https://revistaforum.com.br/noticias/taxa-de-desemprego-vai-a-144-a-maior-da-pandemia-revela-ibge/
https://revistaforum.com.br/noticias/taxa-de-desemprego-vai-a-144-a-maior-da-pandemia-revela-ibge/
https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/barroso-mais-uma-vez-o-surfista-do-populismo-ataca-por-cleber-lourenco/
https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/barroso-mais-uma-vez-o-surfista-do-populismo-ataca-por-cleber-lourenco/
https://revistaforum.com.br/direitos/professor-da-unip-denunciado-por-racismo-e-filiado-ao-psb/
https://revistaforum.com.br/direitos/professor-da-unip-denunciado-por-racismo-e-filiado-ao-psb/
https://revistaforum.com.br/noticias/quase-1-milhao-abandonam-medidas-para-evitar-coronavirus-em-uma-semana-diz-ibge/
https://revistaforum.com.br/noticias/quase-1-milhao-abandonam-medidas-para-evitar-coronavirus-em-uma-semana-diz-ibge/
https://revistaforum.com.br/direitos/mulher-de-joao-pessoa-que-disse-odiar-a-raca-negra-e-flagrada-em-novo-gesto-racista-sou-hitler/
https://revistaforum.com.br/direitos/mulher-de-joao-pessoa-que-disse-odiar-a-raca-negra-e-flagrada-em-novo-gesto-racista-sou-hitler/


 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 12:28:42
Título: Milhares de pessoas nas filas por comida em São Paulo: “não são mais só 
moradores de rua”, diz padre
Descrição: Ontem mesmo um senhor me disse que trabalhou o dia inteiro sem comer 
e que estava nos esperando para pegar uma marmita que seria a única refeição 
dele\, disse o padre José Mario Ribeiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/milhares-de-pessoas-nas-filas-por-
comida-em-sao-paulo-nao-sao-mais-so-moradores-de-rua-diz-padre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-16 12:07:17
Título: Queiroz começou a trabalhar com Flávio Bolsonaro na Alerj em 2003, ainda
como PM
Descrição: Documentos mostram que relação entre os dois é ainda mais antiga. Ex-
PM foi contratado para ser agente de segurança do filho do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/queiroz-comecou-a-trabalhar-com-
flavio-bolsonaro-na-alerj-em-2003-ainda-como-pm/
 
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: OGlobo
Data: 2020-10-17 07:27:38
Título: Professor é decapitado na França e Macron fala em terrorismo
Descrição: Um professor foi decapitado em um subúrbio a noroeste da capital 
francesa, Paris, na tarde desta sexta-feira (16/10). Em seguida, o autor do 
ataque foi morto a tiros pela polícia.
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-17 07:00:54
Título: Netflix e Amazon irritam artistas com cláusulas sobre possíveis 
processos
Descrição: Há uma indignação geral entre os atores com algumas cláusulas dos 
contratos da Netflix e da Amazon no Brasil. Uma delas, a de non-disclosure 
agreement, que deve ser assinada antes mesmo de o ator ou a atriz ser 
apresentado ao projeto, impõe multas de até R$ 1 milhão e acena com 
possibilidade de processo caso o artista venha um dia a criar ou trabalhar em 
algum projeto de temática semelhante àquela proposta.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/netflix-amazon-irritam-artistas-
com-clausulas-sobre-possiveis-processos-24694645
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-17 06:45:30
Título: Ilona Szabó conta em livro ataque virtual que sofreu da família 
Bolsonaro
Descrição: A cientista política Ilona Szabó, exonerada por Sergio Moro a mando 
de Jair Bolsonaro em 2019, de um assento no Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, lança neste mês, pela editora Objetiva, um livro em 
que conta os bastidores do episódio e as ameaças que sofreu após ser alvo da ira
de Jair Bolsonaro e de sua claque de fanáticos. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ilona-szabo-conta-em-livro-ataque-
virtual-que-sofreu-da-familia-bolsonaro-24694644
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-17 06:15:35
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Título: Um caminho para Alcolumbre e Maia concorrerem com aval do STF, mas sem 
julgamento
Descrição: Os interessados em reeleger Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, e que já 
perceberam que o tema terá dificuldade de passar no STF, sonham com um enredo 
que praticamente garantiria que o Senado e a Câmara votassem a reeleição sem o 
tribunal julgar. Por esse roteiro, Gilmar Mendes, relator do caso, daria uma 
liminar autorizando a reeleição no último dia antes do recesso de dezembro, a 
exemplo do que fez em 2017, suspendendo as conduções coercitivas. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-caminho-para-alcolumbre-maia-
concorrerem-com-aval-do-stf-mas-sem-julgamento-24694641
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-17 06:00:59
Título: Inquérito de Marielle teve agente infiltrado, revela livro
Descrição: A Polícia Civil do Rio utilizou um agente disfarçado de morador de 
rua para encontrar uma das testemunhas oculares do assassinato de Marielle 
Franco. Infiltrado, o policial localizou o morador de rua que viu quando um 
homem, sentado no banco de trás do Cobalt prata, apontou uma arma e atirou 
contra o Agile em que estavam Marielle, a chefe de gabinete dela e o motorista 
Anderson Gomes. Só depois a polícia e o MP do Rio descobriram que o homem era o 
sargento reformado da PM, Ronnie Lessa. Esta é uma das diversas histórias 
reveladas em Mataram Marielle, livro que será publicado pela editora Intrínseca 
em novembro, de autoria dos repórteres Vera Araújo e Chico Otavio. Araújo foi 
quem, antes da polícia, encontrou o morador de rua e a outra testemunha ocular 
do crime.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/inquerito-de-marielle-teve-agente-
infiltrado-revela-livro-24694642
 
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 18:18:45
Título: 'Falta de privacidade mata mais que terrorismo': o surpreendente alerta 
de professora de Oxford
Descrição: A filósofa Carissa Véliz explica nesta entrevista à BBC Mundo as 
consequências da falta de privacidade no seu dia a dia e na sociedade em geral.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54558878
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-17 01:09:58
Título: Republicanos se aproximam do abismo de perder a maioria no Senado dos 
EUA
Descrição: Pesquisas e uma mobilização maciça apontam a possibilidade real de 
que os democratas tomem o controle da Câmara, transformada no verdadeiro árbitro
da política norte-americana
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-17/republicanos-se-
aproximam-do-abismo-de-perder-a-maioria-no-senado-dos-eua.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-16 19:30:59
Título: Como as máscaras do coronavírus passarão à história?
Descrição: Talvez as máscaras de hoje, globalizadas, sejam um símbolo de nossa 
geração do descarte, do use e jogue fora
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-10-16/como-as-mascaras-do-
coronavirus-passarao-a-historia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2020-10-16 15:16:50
Título: Operação policial mata 12 supostos milicianos no Rio
Descrição: Grupo passou a ser vigiado 15 dias atrás, depois que dois candidatos 
a vereador foram mortos na região da Baixada Fluminense
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-16/operacao-policial-mata-12-
supostos-milicianos-no-rio.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-16 17:37:08
Título: Morre Raimundo Aniceto, o eterno mestre da banda cabaçal e força motriz 
da cultura popular
Descrição: O mais velho integrante do grupo Irmãos Aniceto dedicou mais de 80 
anos à cultura popular e transformou sua própria casa em museu para preservar a 
arte de várias gerações de sua família
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-16/morre-raimundo-aniceto-o-
eterno-mestre-da-banda-cabacal-e-forca-motriz-da-cultura-popular.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-16 13:58:09
Título: Ex-chefe do Exército do México suspeito de ligação com crime organizado 
é preso nos EUA
Descrição: Salvador Cienfuegos, secretário de Defesa no mandato presidencial 
passado, de Enrique Peña Nieto, foi detido em Los Angeles a pedido agência 
antidrogas do país. A acusação não foi divulgada
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-16/preso-nos-eua-ex-chefe-
do-exercito-mexicano-no-governo-de-pena-nieto.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-16 00:00:00
Título: PF diz que vai monitorar candidaturas laranjas e origem de fake news nas
eleições
Descrição: O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rolando Alexandre de 
Souza, afirmou nesta sexta-feira (16) que a corporação vai cruzar dados nas 
eleições deste ano para identificar possíveis candidaturas laranjas.Leia mais 
(10/16/2020 - 19h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/pf-diz-que-vai-monitorar-candidaturas-laranjas-e-origem-de-
fake-news-nas-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-16 00:00:00
Título: Documentário retrata primeiras cooperativas de mulheres presas do Brasil
Descrição: O acesso à qualificação profissional e educação pode ser o ponto de 
virada na vida de mulheres egressas do sistema prisional brasileiro. A mensagem 
é o fio condutor do documentário \Tecendo a Liberdade\, uma produção do 
Instituto Humanitas360 lançada nesta quinta-feira (15) e disponível no site da 
Folha. A partir do retrato de duas experiências de [...]Leia mais (10/16/2020 - 
18h46)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://novoemfolha.blogf
olha.uol.com.br/?p=10420

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-16 00:00:00
Título: Florianópolis tem candidato que une a esquerda em disputa contra 
prefeito e ex-prefeita
Descrição: A eleição de 2020 para a Prefeitura de Florianópolis tem, na 
realidade, duas disputas. Uma para tentar tirar o favoritismo do atual prefeito,
Gean Loureiro (DEM), que busca a reeleição, e outra para a vaga em um eventual 
segundo turno.Leia mais (10/16/2020 - 12h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-17 01:25:00
Título: Proposta anula portaria que criou equipe para estudar fusão entre Ibama 
e ICMBio
Descrição: A portaria foi publicada no início de outubro pelo Ministério do Meio
Ambiente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699556-proposta-anula-portaria-que-
criou-equipe-para-estudar-fusao-entre-ibama-e-icmbio/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-17 00:38:00
Título: Proposta limita diferença de valor entre taxas cartoriais para operações
com imóveis
Descrição: Preço não poderá variar mais do que 50% entre estados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698500-proposta-limita-diferenca-de-
valor-entre-taxas-cartoriais-para-operacoes-com-imoveis/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-17 00:11:00
Título: Juizado federal deve julgar ações relativas a auxílio emergencial, 
define projeto
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698496-juizado-federal-deve-julgar-
acoes-relativas-a-auxilio-emergencial-define-projeto/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-16 23:02:00
Título: Projeto proíbe publicidade em postes, placas de trânsito e paradas de 
ônibus
Descrição: Medida poderá ser incluída entre as diretrizes de política urbana
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699125-projeto-proibe-publicidade-em-
postes-placas-de-transito-e-paradas-de-onibus/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-16 21:16:00
Título: Projeto obriga redes sociais a fazerem alerta sobre trabalho infantil
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698195-projeto-obriga-redes-sociais-a-
fazerem-alerta-sobre-trabalho-infantil/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-16 19:59:00
Título: Câmara pode votar na terça-feira MP que facilita empréstimos a empresas 
na pandemia
Descrição: Oposição anunciou que permanecerá em obstrução até que seja analisada
a MP do auxílio emergencial residual
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700775-camara-pode-votar-na-terca-feira-
mp-que-facilita-emprestimos-a-empresas-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-16 19:58:00
Título: Projeto obriga emissoras de rádio e TV a realizar debates entre 
candidatos
Descrição: Autores da proposta argumentam que só o debate permite o real 
conhecimento dos projetos políticos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700325-projeto-obriga-emissoras-de-
radio-e-tv-a-realizar-debates-entre-candidatos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-17 05:53:11
Título: Jornalista da RT é detido e questionado por horas em aeroporto dos EUA
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Descrição: Além de ser questionado sobre seu trabalho, o correspondente russo 
foi obrigado a entregar documentos e equipamentos e a desbloquear seu iPhone 
para fornecer mais informações aos serviços especiais.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020101716238310-jornalista-da-rt-e-
detido-e-questionado-por-horas-em-aeroporto-dos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-17 03:35:04
Título: Déficit orçamentário dos EUA triplica alcançando recorde de US$ 3,1 
trilhões no ano fiscal de 2020
Descrição: De acordo com os dados do Departamento do Tesouro dos EUA publicados 
nesta sexta-feira (16), o déficit orçamentário no ano fiscal de 2020 (de 1º de 
outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020) atingiu um recorde de US$ 3,1 trilhões
(R$ 17,38 trilhões).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020101716236015-deficit-orcamentario-
dos-eua-triplica-alcancando-recorde-de-us-31-trilhoes-no-ano-fiscal-de-2020/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-16 12:30:00
Título: ABAL: indústria brasileira de alumínio é alvo de escalada protecionista 
de Trump
Descrição: O presidente da Associação Brasileira do Alumínio negou, em 
entrevista à Sputnik, acusações feitas pelo governo norte-americano à indústria 
brasileira e afirmou que, com as novas alíquotas, será muito difícil manter as 
exportações para os EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020101616233711-abal-industria-
brasileira-de-aluminio-e-alvo-de-escalada-protecionista-de-trump/
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