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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 10:20:49
Título: Candidato de Evo Morales, com 52,4%, é eleito no primeiro turno 
presidente da Bolívia
Descrição: O ex-ministro da Economia Luis Arce Catacora, conhecido como Lucho 
Arce, foi vencedor das eleições gerais no primeiro turno com 52,4% dos votos 
válidos. A presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez, reconheceu nesta 
segunda-feira (19) que o candidato de esquerda, Luis Arce, venceu as eleições 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/candidato-de-evo-morales-com-524-e-
eleito-no-primeiro-turno-presidente-da-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 01:44:01
Título: Eleição na Bolívia: candidato socialista Luis Arce vence o pleito, 
segundo boca de urna
Descrição: Resultado avassalador garante vitória em primeiro turno. Os dados 
foram obtidos em contagem rápida das atas de votação.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020101916243012-eleicao-na-bolivia-
candidato-socialista-luis-arce-vence-o-pleito-segundo-boca-de-urna/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 07:48:36
Título: Ermínia Maricato: especulação imobiliária impede cinturão agroecológico 
nas cidades
Descrição: Para a pesquisadora, produção de alimentos de qualidade perto da 
cidade é central na discussão de políticas municipais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/erminia-maricato-especulacao-
imobiliaria-impede-cinturao-agroecologico-nas-cidades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-18 21:04:15
Título: Acompanhe voto a voto a apuração que definirá o novo presidente da 
Bolívia
Descrição: Como a divulgação de resultados preliminares foi suspensa, a contagem
só deve ser concluída na quarta-feira (21)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/18/eleicoes-na-bolivia-acompanhe-
voto-a-voto-a-apuracao-que-definira-o-novo-presidente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-18 12:05:58
Título: Governo Bolsonaro prevê leilão para exploração mineral na Amazônia ainda
em 2020
Descrição: Projeto do governo para região conflita com cultura de populações 
tradicionais e atende interesse do capital estrangeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/18/governo-bolsonaro-preve-leilao-
para-exploracao-mineral-na-amazonia-ainda-em-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-18 12:01:56
Título: Como o Brasil cria um \Big Brother\ da vigilância e por que isso ameaça 
a democracia
Descrição: Especialistas contestam falta de regulação e o possível uso político 
de sistemas como o Córtex, do Ministério da Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/18/como-o-brasil-cria-um-big-
brother-da-vigilancia-e-por-que-isso-ameaca-a-democracia
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-18 11:12:19
Título: BdF Explica: Quais as consequências do decreto de Bolsonaro sobre 
educação especial?
Descrição: Controversa, medida foi publicada no final de setembro e coleciona 
críticos, que apontam retrocesso de cerca de 30 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/18/bdf-explica-quais-as-
consequencias-do-decreto-de-bolsonaro-sobre-educacao-especial
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 02:39:54
Título: Negros x negros: polícia que mata e morre versus vítima que morre
Descrição: Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado 
neste domingo (18), mostra que oito a cada dez pessoas mortas pela polícia em 
2019 eram negras. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, tanto 
nas vítimas da polícia quanto nos próprios policiais mortos o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/negros-x-negros-policia-que-mata-e-
morre-versus-vitima-que-morre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 23:41:34
Título: Eleição na Bolívia: boca de urna aponta vitória de Lucho Arce no 
primeiro turno
Descrição: A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que acompanha a eleição presidente
na Bolívia, afirma que a boca de urna dá vitória em primeiro turno para Lucho 
Arce candidato do MAS, partido de Evo Morales. Ano passado, Evo e MAS anunciaram
que o resultado era esse. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleicao-na-bolivia-boca-de-urna-
aponta-vitoria-de-lucho-arce-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 22:02:12
Título: Moro sai da toca para defender Amoêdo sobre vacinação forçada de 
bolsonaristas
Descrição: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, neste domingo (18), entrou na 
polêmica João Amoêdo x bolsonaristas, que ficaram arrepiados com a proposta do 
rapaz do NOVO de promover vacinação compulsória (obrigatória). Para Moro, A 
opinião do ex-presidenciável João Amoêdo sobre vacina pode ser discutível, mas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/moro-sai-da-toca-para-defender-
amoedo-sobre-vacinacao-forcada-de-bolsonaristas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 21:44:54
Título: Papa Francisco critica empresários que não pagam impostos
Descrição: O papa Francisco falou sobre pagamentos de impostos durante o Angelus
deste domingo (18). Ele asseverou que é uma tarefa de cidadão o recolhimento de 
tributos. Será que a carapuça serviu para os grandes grupos econômicos 
brasileiros que não param de fazer lobby pela redução 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/papa-francisco-critica-empresarios-
que-nao-pagam-impostos/
 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 13:03:02
Título: Bolsonaro xingado e com 18%, segundo o Ibope
Descrição: Mesmo com a superproteção da mídia corporativa, o governo do 
presidente Jair Bolsonaro começou a sentir os primeiros revezes nas ruas. Ele 
foi xingado por uma linda mulher enquanto acenava para motoristas na Rodovia 
Dutra, em Resende, Rio de Janeiro. P.C., gritou a mulher ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-xingado-e-com-18-segundo-
o-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 10:04:57
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Título: Fome e insegurança alimentar aumentam com política neoliberal de 
Bolsonaro
Descrição: Por Milton Alves* Um dos efeitos mais perversos da política 
neoliberal do governo Bolsonaro é o aumento da fome, quadro agravado também pela
escalada do desemprego, a carestia e da pandemia com origem na disseminação do 
Sars-Cov-2. Segundo dados divulgados no mês de setembro pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/fome-e-inseguranca-alimentar-
aumentam-com-politica-neoliberal-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 02:38:24
Título: Felipe Neto atinge 40 milhões de inscritos no YouTube e abala império da
TV Globo
Descrição: A televisão entrou em contagem regressiva para acabar, assim como 
aconteceu com o jornal impresso (offline) que foi extinto na maioria das praças.
O marco desse melancólico fim da TV, anote, são os 40 milhões de inscritos do 
youtuber Felipe Neto conquistados na noite deste 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/adeus-globo-felipe-neto-atinge-40-
milhoes-de-inscritos-no-youtube/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-18 01:52:24
Título: O diabólico plano de Guedes é se livrar das universidades, segundo 
Haddad
Descrição: O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad
(PT), afirma em artigo deste sábado (17) que o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tem um plano diabólico: se livrar das universidades. Haddad destaca que 
dois terços dos eleitores até 24 anos reprovam o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/o-diabolico-plano-de-guedes-e-se-
livrar-das-universidades-segundo-haddad/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:38:33
Título: O que representa Bolsonaro no mundo capitalista, por Michel Aires de 
Souza Dias
Descrição: Nessa distopia globalizada, Bolsonaro representa um dos capangas do 
capitalismo financeiro, para usar uma expressão de Rolnik.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-que-representa-bolsonaro-no-mundo-
capitalista-por-michel-aires-de-souza-dias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:33:48
Título: O 2º Turno é agora, por Rui Daher
Descrição: Daí que a eleição do prefeito da cidade de São Paulo pode ser um 
ponto de inflexão para que voltemos ao rumo de uma democracia social.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/o-2o-turno-e-agora-por-rui-daher/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:22:16
Título: Até quando os evangélicos vão se esconder na desculpa da Banda Podre, 
por Rogério Maestri
Descrição: Pastores e fiéis desculpam seus crimes e desvios como resultado da 
ação do demônio ou de outras entidades sobrenaturais
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/ate-quando-os-evangelicos-vao-se-esconder-
na-desculpa-da-banda-podre-por-rogerio-maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:16:52
Título: O terror da armadilha nuclear, por Fábio de Oliveira Ribeiro
Descrição: É um erro enquadrar conflitos modernos na moldura dos conflitos 
antigos.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/o-terror-da-armadilha-nuclear-por-fabio-
de-oliveira-ribeiro/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:02:05
Título: E o Lula, heim? Rap e esquizofrenia no STF, dinheiro na cueca, por 
Armando Coelho Neto
Descrição: É possível que nessa crise esquizofrênica o moralismo perca espaço, 
por que para as elites e as Forças Armadas, “o mais importante é que nossa 
bandeira jamais será vermelha”.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/e-o-lula-heim-rap-e-esquizofrenia-no-stf-
dinheiro-na-cueca-por-armando-coelho-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:00:34
Título: Coragem!, por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: Os tempos sombrios que atravessamos dificultam muito a percepção das 
nossas qualidades.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/coragem-por-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 10:00:25
Título: A esdrúxula política de abastecimento da dupla Guedes-Tereza Cristina, 
por Luis Nassif
Descrição: Suponha que ficasse muito alto, comendo todo o lucro adicional do 
produtor. Reduza, então, para 10%. O produtor receberia 15,72% a mais do que 
antes da alta das cotações e do dólar. E a pressão sobre a inflação seria menor 
e seria menor ainda que as cotações dos importados.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-esdruxula-politica-de-
abastecimento-da-dupla-guedes-tereza-cristina-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 09:00:54
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Esta garota de 14 anos ganhou um prêmio de $ 25.000 por 
uma descoberta que pode levar à cura para Covid-19 56 CNN.com  Canal RSS  App 
Internationa  A Itália, que já foi uma pioneira do bloqueio, segue outros com um
toque leve Política Bloombergpor John Follain Apenas 2 estados dos EUA estão 
tendendo []
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-174/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-18 20:36:35
Título: Nada de estranho na segunda onda somente leitura errada de resultados, 
por Rogério Maestri
Descrição: Alguns colegas articulistas começam a pensar em teorias 
conspiratórias porque começam a comparar abacates com laranjas.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/nada-de-estranho-na-segunda-onda-somente-
leitura-errada-de-resultados-por-rogerio-maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-18 20:03:53
Título: Caso Chico Rodrigues será decidido pelo Senado após posição do STF
Descrição: Senador foi pego em flagrante com R$ 33 mil na cueca, Congresso 
avalia que espera foi forçada pela decisão do ministro Luís Roberto Barroso
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/caso-chico-rodrigues-sera-decidido-pelo-
senado-apos-posicao-do-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-18 19:45:19
Título: Governo Bolsonaro é alvo de críticas da Anistia Internacional
Descrição: Agentes da Abin foram enviados a Madrid para participar de Cúpula do 
Clima das Nações Unidas, objetivo era monitorar ONGs e ambientalistas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-e-alvo-de-criticas-da-
anistia-internacional/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-10-18 19:00:22
Título: Efeitos de Rede, Partidos e Ideologia, por Fernando Nogueira da Costa
Descrição: Uma Fake News pode ser a pequena modificação inicial capaz de 
produzir imensos efeitos secundários caóticos, afetando inclusive uma disputa 
eleitoral
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/efeitos-de-rede-partidos-e-ideologia-por-
fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-18 18:52:08
Título: Governo zera imposto de importação de soja e milho
Descrição: Decisão foi anunciada neste sábado, medida busca conter a alta de 
preços, em um cenário onde desvalorização do real impulsiona as exportações
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-
soja-e-milho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-18 18:01:21
Título: Robinho e o preconceito contra o feminismo
Descrição: Ex-jogador do Santos foi condenado por estupro coletivo na Itália, e 
se defendeu com comentários preconceituosos contra igualdade de direitos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/robinho-e-o-preconceito-contra-o-
feminismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 10:26:32
Título: Milícias controlam 57% do território do Rio de Janeiro, aponta estudo
Descrição: Mais de dois milhões de moradores estão sob controle dos milicianos. 
Apenas 2% da área do Rio não estaria passando por nenhum domínio ou conflito 
entre grupos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/milicias-controlam-57-do-territorio-do-
rio-de-janeiro-aponta-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 10:14:40
Título: Aras indica procurador bolsonarista, que tentou encerrar inquérito 
contra Flávio, para o CNJ
Descrição: Sidney Madruga é eleitor declarado do clã Bolsonaro e tentou arquivar
em 2019, sem diligências, uma investigação de falsidade ideológica eleitoral 
contra Flávio Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aras-indica-procurador-bolsonarista-
que-tentou-encerrar-inquerito-contra-flavio-para-o-cnj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 09:39:40
Título: “Recuperamos a democracia”, diz Luis Arce após boca de urna apontar 
vitória na Bolívia
Descrição: O ex-presidente Evo Morales também celebrou os resultados 
preliminares. \A vontade do povo foi imposta\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/global/recuperamos-a-democracia-diz-luis-arce-
apos-boca-de-urna-apontar-vitoria-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 09:33:28
Título: Pré-candidato à Presidência em 2022, Doria quer aumentar em 74% gastos 
com propaganda em 2021
Descrição: Proposta orçamentária de Dória prevê gastos de R$ 153,2 milhões para 
a comunicação. Na semana passada, tucano enviou projeto de lei que estabelece 
aumento de impostos e extinção de autarquias sob o pretexto de enxugamento de 
gastos públicos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pre-candidato-a-presidente-em-2022-
doria-quer-aumentar-em-74-gastos-com-propaganda-em-2021/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/politica/pre-candidato-a-presidente-em-2022-doria-quer-aumentar-em-74-gastos-com-propaganda-em-2021/
https://revistaforum.com.br/politica/pre-candidato-a-presidente-em-2022-doria-quer-aumentar-em-74-gastos-com-propaganda-em-2021/
https://revistaforum.com.br/global/recuperamos-a-democracia-diz-luis-arce-apos-boca-de-urna-apontar-vitoria-na-bolivia/
https://revistaforum.com.br/global/recuperamos-a-democracia-diz-luis-arce-apos-boca-de-urna-apontar-vitoria-na-bolivia/
https://revistaforum.com.br/politica/aras-indica-procurador-bolsonarista-que-tentou-encerrar-inquerito-contra-flavio-para-o-cnj/
https://revistaforum.com.br/politica/aras-indica-procurador-bolsonarista-que-tentou-encerrar-inquerito-contra-flavio-para-o-cnj/
https://revistaforum.com.br/brasil/milicias-controlam-57-do-territorio-do-rio-de-janeiro-aponta-estudo/
https://revistaforum.com.br/brasil/milicias-controlam-57-do-territorio-do-rio-de-janeiro-aponta-estudo/
https://jornalggn.com.br/noticia/robinho-e-o-preconceito-contra-o-feminismo/
https://jornalggn.com.br/noticia/robinho-e-o-preconceito-contra-o-feminismo/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-soja-e-milho/
https://jornalggn.com.br/noticia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-soja-e-milho/
https://jornalggn.com.br/artigos/efeitos-de-rede-partidos-e-ideologia-por-fernando-nogueira-da-costa/
https://jornalggn.com.br/artigos/efeitos-de-rede-partidos-e-ideologia-por-fernando-nogueira-da-costa/


Data: 2020-10-19 04:04:01
Título: Boca de urna aponta vitória de Luis Arce, do MAS, em primeiro turno na 
Bolívia
Descrição: Demora na publicação dos dados foi alvo de críticas, vitória é 
avassaladora
Url :https://revistaforum.com.br/global/urgente-bocas-de-urna-apontam-vitoria-
de-luis-arce-do-mas-em-primeiro-turno-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 03:55:39
Título: Eleições na Bolívia: Porta-voz do MAS revela que “todo mundo sabe” que o
resultado já está definido
Descrição: Dados apresentados por Sebastian Michel indicam vitória em primeiro 
turno de Luis Arce, do MAS
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoes-na-bolivia-porta-voz-do-mas-
revela-que-todo-mundo-sabe-que-o-resultado-ja-esta-definido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 01:29:59
Título: O antipetismo envelheceu (mas continua hype), por Julian Rodrigues
Descrição: Desqualificar o maior Partido de esquerda do país não é exclusividade
da direita: é esporte praticado também por certos setores progressistas que 
querem soar modernos e limpinhos
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julianrodrigues/o-antipetismo-
envelheceu-mas-continua-hype-por-julian-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 01:13:48
Título: Fantástico destaca laços do senador da cueca com Bolsonaro
Descrição: A reportagem da revista eletrônica da TV Globo destacou que \a função
do vice-líder do governo é estratégica\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-destaca-lacos-do-senador-da-
cueca-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 00:23:34
Título: Eleições na Bolívia: Fiscal do MAS denuncia sumiço de representante do 
TSE em São Paulo
Descrição: Seção eleitoral registrou vitória maiúscula de Luis Arce, do MAS, com
80%
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoes-na-bolivia-fiscal-do-mas-
denuncia-sumico-de-representante-do-tse-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 22:35:01
Título: Eleições na Bolívia: Observadora internacional, Gleisi critica cobertura
da imprensa
Descrição: \As eleições dos EUA tem até debate entre os candidatos transmitido 
ao vivo\, criticou a deputada
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoes-na-bolivia-observadora-
internacional-gleisi-critica-cobertura-da-imprensa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 22:02:16
Título: Chile: Manifestantes lotam as ruas em aniversário das primeiras marchas 
de 2019
Descrição: Protestos acontecem uma semana antes do plebiscito que pode enterrar 
a constituição de Pinochet, veja vídeos e fotos
Url :https://revistaforum.com.br/global/chile-manifestantes-lotam-as-ruas-em-
aniversario-da-primeira-marchas-de-2019/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 19:00:10
Título: Jorge Aragão é internado com Covid em UTI no Rio
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Descrição: O sambista está desde terça-feira em tratamento contra a doença
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/jorge-aragao-e-internado-com-covid-em-
uti-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 18:15:31
Título: Eleições na Bolívia: Fiscal do MAS denuncia tentativa de impedir voto de
bolivianos no Brasil
Descrição: Nas últimas eleições, Evo Morales obteve mais de 70% dos votos dos 
cerca de 40 mil bolivianos que votam no país, confira dados
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoes-na-bolivia-fiscal-do-mas-
denuncia-tentativa-de-impedir-voto-de-bolivianos-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 17:25:20
Título: Pai conta como Russomanno o enganou após filho ser atropelado e morto 
pelo motorista do candidato
Descrição: Reportagem do DCM conta como o candidato à Prefeitura de São Paulo 
prometeu ajudar uma família de Iguape em 2014 e desapareceu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pai-conta-como-russomanno-o-enganou-
apos-filho-ser-atropelado-e-morto-pelo-motorista-do-candidato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 17:04:38
Título: Vídeo: Edi Rock, do Racionais MC’s, declara apoio a Boulos na disputa à 
prefeitura de São Paulo
Descrição: \Nesse momento é mais que necessário alguém que pense realmente em 
mudança, alguém que respeite o cidadão, respeite a periferia e, principalmente, 
alguém que tenha como vice nada mais nada menos do que a Erundina, tamo junto, 
meu voto é seu, Boulos\, diz o rapper em vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/video-edi-rock-do-
racionais-mcs-declara-apoio-a-boulos-na-disputa-a-prefeitura-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 16:42:04
Título: PF encontra 44 quilos de ouro na casa de empresário investigado por 
garimpo ilegal no PA
Descrição: A Polícia Federal apreendeu cerca de 44 quilos de ouro  avaliados em 
R$ 14,8 milhões  na casa do empresário Armando Amâncio da Silva, que construiu 
um império extraindo o minério em um garimpo ilegal dentro da Reserva Biológica 
(Rebio) Maicuru, no norte do Pará. Dono de uma empresa de aviação, Amâncio atua 
há [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pf-encontra-44-quilos-de-ouro-na-casa-
de-empresario-investigado-por-garimpo-ilegal-no-pa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 15:40:40
Título: Globo revela trechos inéditos de sentença e parte para cima de Robinho, 
que ataca “emissora do demônio”
Descrição: \Eram cinco em cima dela\, disse Robinho em mensagem ao músico Jair 
Chagas. Jogador não deu entrevista à emissora e havia dito que vai \meter uma 
camisa quando fizer gol: Globo lixo, Bolsonaro tem razão\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/globo-esporte-revela-trechos-ineditos-
de-sentenca-e-parte-para-cima-de-robinho-que-ataca-emissora-do-demonio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 14:59:38
Título: Eleições na Bolívia: Evo Morales pede à polícia e às Forças Armadas que 
cumpram seu papel institucional
Descrição: Ex-ministro da Economia de Evo e grande responsável pela estatização 
das empresas de gás, Luiz Arce lidera as pesquisas e foi o primeiro a votar: \
Confiando que este dia se desenvolverá em paz e tranquilidade\
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoes-na-bolivia-evo-morales-pede-a-
policia-e-as-forcas-armadas-que-cumpram-seu-papel-institucional/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 14:20:56
Título: Médico deixa menino de 8 anos que passou por cirurgia de tumor raspar 
sua cabeça e vídeo viraliza
Descrição: \Momentos que justificam todo o esforço e nos faz esquecer o 
cansaço\, escreveu o neurocirurgião pediátrico Caio Nuto França, de 28 anos, ao 
lado de Pedro Cardozo dos Santos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/medico-deixa-menino-de-8-anos-
que-passou-por-cirurgia-de-tumor-raspar-sua-cabeca-e-video-viraliza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 13:52:42
Título: Donald Trump já está se vendo no lugar que mais odeia: o de perdedor, 
por Heloisa Villela
Descrição: Em público, Trump disse aos eleitores que se Biden vencer ele terá 
que deixar o país. É bem possível já que as declarações de renda dele estão nas 
mãos da justiça e o volume da dívida do suposto bilionário parece ser impagável
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/donald-trump-ja-esta-se-
vendo-no-lugar-que-mais-odeia-o-de-perdedor-por-heloisa-villela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 13:08:13
Título: Huck diz que Brasil é “pobre por escolha” e lamenta por não produzirmos 
“tênis mais baratos que a China”
Descrição: Em extenso artigo, apresentador da Globo tenta se colocar como o 
anti-Bolsonaro na política ambiental e promove roteiro acatado por bancos para 
investir \voluntariamente\ na \criação de uma economia limpa\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/huck-diz-que-brasil-e-pobre-por-
escolha-e-lamenta-por-nao-produzirmos-tenis-mais-baratos-que-a-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 12:23:19
Título: Laerte diz que Bolsonaro está comprometido em “instalar uma ditadura 
nazista”
Descrição: Para a cartunista, o patriarcalismo é o grande responsável pela 
ascensão de Bolsonaro: \Qualquer desvio dessa norma é uma perversão\
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/laerte-diz-que-bolsonaro-esta-
comprometido-em-instalar-uma-ditadura-nazista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 11:44:05
Título: Criança de 7 anos é abusada sexualmente durante aula online nos EUA
Descrição: Professora pediu para alunos fazerem \log off\ e ligou para a 
polícia. Catrell Walls, de 18 anos foi preso. Menina dizia que abusos aconteciam
desde o ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/global/crianca-de-7-anos-e-abusada-sexualmente-
durante-aula-online-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 10:57:10
Título: “Faria Limers” se articulam para colocar Rodrigo Maia como ministro do 
governo Bolsonaro
Descrição: Reduto de bolsonaristas endinheirados da capital paulista trabalham 
para que Rodrigo Maia faça parte do governo. Deputado ocupa a presidência da 
Câmara desde 14 de julho de 2016, quando Eduardo Cunha renunciou ao mandato logo
após o golpe contra Dilma Rousseff
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/faria-limers-se-articulam-
para-colocar-rodrigo-maia-como-ministro-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 10:15:12
Título: Russomanno foge de perguntas e terceiriza para marqueteiro de Temer 
resposta sobre rejeição de Bolsonaro
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Descrição: Em entrevista à Folha, Russomanno ainda se recusou a responder 
indagações sobre cheques de Queiroz a Michelle Bolsonaro, aborto, casamento gay,
ideologia de gênero, sua relação com Edir Macedo e ironizou sua fuga a debates 
na TV no primeiro turno: \Que força eu tenho, hein?\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/russomanno-foge-de-
perguntas-e-terceiriza-para-marqueteiro-de-temer-resposta-sobre-rejeicao-de-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 09:35:08
Título: “Estão me julgando e me atacando igual fazem com o Bolsonaro”, diz 
Robinho, que declara ter recebido apoio de Neymar
Descrição: O atacante ainda insinuou que a vítima estaria tentando se beneficiar
financeiramente. \A imprensa colocou coisas deturpadas a meu respeito. Só que 
ninguém colocou que a menina pediu, no processo, R$ 3 milhões\
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/estao-me-julgando-e-me-atacando-igual-
fazem-com-o-bolsonaro-diz-robinho-que-declara-ter-recebido-apoio-de-neymar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-18 01:18:01
Título: Maradona: “Fui, sou e sempre serei peronista”
Descrição: O craque argentino reforçou seu apoio ao governo de Alberto Fernández
e Cristina Kirchner
Url :https://revistaforum.com.br/global/maradona-fui-sou-e-sempre-serei-
peronista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-19 04:05:18
Título: Como a indústria do cigarro esconde os perigos do vape para convencer 
você a fumar
Descrição: Enquanto pressiona a Anvisa, indústria tabagista paga jornais, 
financia fundações e pesquisas e bombardeia jovens para emplacar seu novo 
produto.The post Como a indústria do cigarro esconde os perigos do vape para 
convencer você a fumar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/19/como-a-industria-do-cigarro-esconde-os-
perigos-do-vape-para-convencer-voce-a-fumar/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-18 05:05:28
Título: Os superpoderes da Anajure, a associação de juristas evangélicos que 
quer um Brasil teocrático
Descrição: Com apoio de Bolsonaro, entidade fundada por Damares tem influência 
decisiva na Defensoria Pública, no MEC e no Itamaraty.The post Os superpoderes 
da Anajure, a associação de juristas evangélicos que quer um Brasil teocrático 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/18/anajure-juristas-evangelicos-brasil-
teocratico/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-19 03:00:00
Título: A ganância e a idolatria ao dinheiro transformaram o Pantanal em terra 
arrasada. Entrevista especial com Teobaldo Witter
Descrição: A tragédia ambiental e social que atinge o Pantanal nos últimos 
meses, em decorrência  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603820-a-ganancia-e-a-idolatria-ao-dinheiro-
transformaram-o-pantanal-em-terra-arrasada-entrevista-especial-com-teobaldo-
witter
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-19 06:00:34
Título: Milícia invade apartamentos e vende imóveis de condomínio na Praça Seca
Descrição: RIO — Moradores de um grande condomínio da Rua Barão, na Praça Seca, 
em Jacarepaguá, estão sofrendo com a ação de milicianos que começaram a bater de
porta em porta para cobrar taxas de segurança. 
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Url :https://oglobo.globo.com/rio/milicia-invade-apartamentos-vende-imoveis-de-
condominio-na-praca-seca-24699602

Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-19 07:13:28
Título: Ação da PM em Jacarezinho, Mandela e Manguinhos tem tiroteio, ruas 
interditadas e circulação de trens suspensa
Descrição: RIO - Uma operação da Polícia Militar que acontece, nesta segunda-
feira, nas favelas do Jacarezinho, no Mandela e em Manguinhos, na Zona Norte do 
Rio, provocou um intenso tiroteio. Explosões também foram ouvidas. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/acao-da-pm-em-jacarezinho-mandela-manguinhos-
tem-tiroteio-ruas-interditadas-circulacao-de-trens-suspensa-24699954
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-19 07:03:18
Título: Eleições na Bolívia: quem é Luis Arce, ex-ministro de Evo Morales 
apontado por projeções como novo presidente do país
Descrição: O homem considerado \pupilo\ de Evo Morales e que teve o ex-
presidente como seu coordenador de campanha pode estar se tornando o novo 
mandatário da Bolívia, de acordo com os resultados iniciais da apuração dos 
votos da eleição de domingo (19/10).D
Url :https://epoca.globo.com/mundo/eleicoes-na-bolivia-quem-luis-arce-ex-
ministro-de-evo-morales-apontado-por-projecoes-como-novo-presidente-do-pais-
24699944
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-19 06:53:17
Título: Mundo ultrapassa 40 milhões de casos de Covid-19
Descrição: O mundo ultrapassoua marca dos 40 milhões de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírusdesde que a China anunciou o surto inicial da doença na cidade 
deWuhan, em dezembro do ano passado, segundo dados coligidos pelaUniversidade 
Johns Hopkins, nos EUA. E são os Estados Unidos o paíscom o maior número de 
contaminados, 8.152.936, seguido por Índia(7.55.273) e Brasil (5.224.362).Saiba 
mais:Brasil registra 22 mil novos contágios por Covid, total passa de 5,22 
milhõesAo todo, a doençajá matou 1.113.750 pessoas, com os EUA também à frente 
da contagem(219.674 mortos). Nessa lista, o Brasil, com 153.675 óbitos, está 
àfrente da Índia (114.610).
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/mundo-ultrapassa-40-milhoes-de-casos-de-
covid-19-24699937
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-19 06:00:41
Título: Oposição sinaliza a Maia que não há candidatura única com o governo para
presidir a Câmara
Descrição: Líderes da Oposição já fizeram chegar a Rodrigo Maia que, se ele 
insistir em construir um nome de consenso entre seu grupo e o governo, para 
disputar a Presidência da Câmara, a esquerda o abandonará.Foi a esquerda que deu
sustentação a Maia quando o governo e o centrão tentaram isolá-lo meses 
atrás.ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia 
também:Maia vê diminuir possibilidade de reeleição na presidência da 
CâmaraRodrigo Maia e a reforma tributáriaAcompanhe nas redes sociais: Clique 
aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/oposicao-sinaliza-maia-que-nao-ha-
candidatura-unica-com-governo-para-presidir-camara-24695070
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-19 07:00:04
Título: Número de candidatos a prefeito do PT no Nordeste reduz a menos da 
metade
Descrição: O registro das candidaturas aptas pelo Partido dos Trabalhadores para
prefeitos nas eleições municipais no Nordeste caiu mais da metade, comparado a 
2016.De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 2016, o PT contava com 304 
candidaturas aptas para concorrerem às prefeituras do Nordeste. Hoje, 139 
concorrerão ao cargo de prefeito.ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, 
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ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia também:No ano da cota racial na eleição, 768 
candidatos no RJ alteram registro de branco para negro ou pardoTSE e CMPI das 
Fake News firmam parceria no combate à desinformação nas eleiçõesAcompanhe nas 
redes sociais: Clique aqui para acessar a matéria na íntegra e visualizar este 
conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/numero-de-candidatos-prefeito-do-
pt-no-nordeste-reduz-menos-da-metade-24697593
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-19 08:38:49
Título: Eleições na Bolívia: quem é Luis Arce, ex-ministro de Evo Morales 
apontado por projeções como novo presidente do país
Descrição: 'Cérebro' das reformas econômicas promovidas por Evo Morales, Luis 
Arce Catacora acompanhou ex-presidente durante boa parte de seus 14 anos de 
mandato.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54597201
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-19 08:09:19
Título: Eleições na Bolívia: projeções dão vitória a candidato de Evo Morales, 
mas atraso em contagem cria tensão
Descrição: Ex-ministro da Economia Luis Arce teria 52,4% dos votos, o que lhe 
daria a vitória ainda no 1º turno, mas TSE anunciou na noite anterior ao pleito 
que não utilizaria sistema de contagem rápida.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54597429
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-19 10:20:05
Título: Menos roubos e mais feminicídios: como a pandemia influenciou a 
violência no Brasil
Descrição: O levantamento Anuário de Segurança Público, divulgado neste domingo,
mostra mudanças nos dados da violência no Brasil no contexto da pandemia de 
covid-19: crimes contra o patrimônio diminuíram, mas os assassinatos voltaram a 
subir.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54587404
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-19 09:55:36
Título: Por que o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020
Descrição: Entenda por que o real teve o pior desempenho entre as 30 moedas mais
negociadas do mundo, com quase 30% de queda.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54599793
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-18 19:58:56
Título: Milhares saem às ruas na França em homenagem a professor decapitado por 
terrorista islâmico
Descrição: Paris e outras cidades do país se transformam em palco para exigir 
liberdade de expressão e defender os docentes
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-18/milhares-saem-as-ruas-
na-franca-em-homenagem-a-professor-decapitado-por-terrorista-islamico.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-18 13:27:18
Título: Estados Unidos à beira do abismo
Descrição: A poucos dias de eleições cruciais, o mundo intelectual observa o 
futuro com inquietação. A luta das minorias, a cultura do cancelamento e o 
perigo da autocracia estão no centro do debate
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-18/estados-unidos-a-beira-do-
abismo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-18 01:45:06
Título: Felizmente, Robinho, existe o movimento feminista
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Descrição: No ano difícil de 2020, é preciso comemorar que o movimento feminista
se fez ouvir onde dói, no bolso do Santos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-17/felizmente-robinho-existe-o-
movimento-feminista.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-19 00:00:00
Título: Live da Folha discute uso de aplicativos jurídicos e uberização na 
advocacia
Descrição: O uso de aplicativos e plataformas jurídicas e o processo de 
uberização na advocacia serão os temas da edição desta segunda-feira (19) do Ao 
Vivo em Casa, série de lives (transmissões ao vivo) da Folha com entrevistas, 
serviços, dicas e apresentações musicais.??Leia mais (10/19/2020 - 02h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/live-da-folha-discute-uso-de-aplicativos-juridicos-e-
uberizacao-na-advocacia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-18 00:00:00
Título: Bolsonaro planeja disputa de 2022 com outro vice, e eleição no RS pode 
ser saída para Mourão
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não pretende disputar a 
reeleição em 2022 com o general da reserva Hamilton Mourão (PRTB) como candidato
a vice-presidente.Leia mais (10/18/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/bolsonaro-planeja-disputa-de-2022-com-outro-vice-e-eleicao-
no-rs-pode-ser-saida-para-mourao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-18 00:00:00
Título: Nas redes, Michelle e filhos de Bolsonaro fazem campanha para candidatos
Descrição: Não é só o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que deixou para 
trás a própria ordem de não se envolver nas eleições municipais de 2020. A 
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e filhos do mandatário também entraram na 
campanha fazendo propaganda para candidatos em suas redes sociais.Leia mais 
(10/18/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/nas-redes-michelle-e-filhos-de-bolsonaro-fazem-campanha-para-
candidatos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 06:00:06
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 19 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta segunda-feira (19), marcada pela eleição boliviana, pelo pagamento do 
auxílio emergencial de R$ 300, pela tendência de queda de mortes por COVID-19 no
Brasil, pela confiança no futuro dos profissionais brasileiros e pelo avanço da 
economia chinesa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020101916243696-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-19-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 05:31:32
Título: Correspondente da Sputnik no Chile é ameaçada por grupos de extrema-
direita
Descrição: Carolina Guiomar Trejo Vidal foi ameaçada na porta de sua casa com 
uma mensagem do grupo de extrema-direita chileno Pátria e Liberdade, que a acusa
de \traição\ ao Chile.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020101916243525-correspondente-da-
sputnik-no-chile-e-ameacada-por-grupos-de-extrema-direita/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-18 23:15:02
Título: Brasil registra quase 5 mil mortes violentas de crianças e adolescentes 
em 2019
Descrição: Dados são do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado 
neste domingo (18) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101816242939-brasil-registra-quase-5-
mil-mortes-violentas-de-criancas-e-adolescentes-em-2019/
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