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Fonte: LabDadosBrasil
Título: Às 7:30 (Brasília) candidato do MAS na Bolívia tinha 48,65% dos votos, 
com 55,03% de atas apuradas
Descrição: com mais de 15% de frente para o segundo colocado, vencendo portanto 
no primeiro turno as eleições, dados do tribunal apurador  … contagem continua 
lenta principalmente em La Paz e Cochabamba (redutos do MAS). Segue link oficial
do tribunal apurador.
Url : https://computo.oep.org.bo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 07:46:35
Título: “Ligação entre Bolsonaro e milícias é ideológica”, mostra livro de Bruno
Paes Manso
Descrição: Autor do livro “A república das milícias” fala da relação do 
presidente com milicianos como Queiroz e Adriano da Nóbrega
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/ligacao-entre-bolsonaro-e-
milicias-e-ideologica-mostra-livro-de-bruno-paes-manso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 19:39:31
Título: Covid cai para níveis de maio no Brasil, mas OMS alerta mundo para \
segunda onda\ 
Descrição: Dados consolidados confirmam queda no ritmo de propagação do vírus, 
mas tendência pode ser revertida sem medidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/covid-cai-para-niveis-de-maio-
no-brasil-mas-oms-alerta-mundo-para-segunda-onda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 19:34:35
Título: Bolsonaro se mantém contra valor de R$ 600 para o auxílio: \É muito para
o Brasil\
Descrição: \Presidente nunca se comprometeu de verdade com quem mais precisa\, 
afirma líder do PSB 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/bolsonaro-se-mantem-contra-
valor-de-r-600-para-o-auxilio-e-muito-para-o-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 18:55:23
Título: Candidatos de direita à prefeitura de Porto Alegre evitam apoiar 
Bolsonaro 
Descrição: Apenas um candidato tem citado Bolsonaro, para cientista político, 
neste ano, temas nacionais serão evitados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/candidatos-de-direita-a-
prefeitura-de-porto-alegre-evitam-apoiar-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 18:03:11
Título: Campanha \Natal sem Fome\ é retomada após três anos
Descrição: Agravamento da fome entre brasileiros faz a campanha ser retomada 
pela ONG Ação Cidadania
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/campanha-natal-sem-fome-e-
retomada-apos-tres-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 17:33:59
Título: Comemoração de um ano de protestos massivos no Chile abre reta final 
para Plebiscito
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Descrição: Manifestações por justiça social de 2019 resultaram na convocação de 
referendo sobre reforma da Constituição do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/comemoracao-de-um-ano-de-
protestos-massivos-no-chile-abre-reta-final-para-plebiscito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 16:29:49
Título: Festival \Curta o Gênero\ debate as conexões entre arte, ciência e 
política 
Descrição: A etapa virtual vai até o dia 3 de dezembro, em março de 2021, evento
terá continuidade de forma híbrida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/festival-curta-o-genero-debate-
as-conexoes-entre-arte-ciencia-e-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 16:14:46
Título: No RS, às vésperas da reabertura, escolas estaduais continuam sem EPIs e
funcionários
Descrição: Direções aguardam aflitas pelo envio dos equipamentos de proteção e a
reposição de funcionários para a higienização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/no-rs-as-vesperas-da-reabertura-
escolas-estaduais-continuam-sem-epis-e-funcionarios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 15:24:02
Título: Para especialista, “a volta da fome está condenando o país e as próximas
gerações”
Descrição: Secretário Geral do Consea em Pernambuco analisa causas e 
consequências do retorno do Brasil ao Mapa da Fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/para-especialista-a-volta-da-
fome-esta-condenando-o-pais-e-as-proximas-geracoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-19 14:28:18
Título: Debate virtual celebra os 60 anos do livro Quarto de Despejo, de 
Carolina de Jesus
Descrição: Evento contará com a participação de Conceição Evaristo e Vera 
Eunice, professora e filha de Carolina Maria de Jesus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/19/debate-virtual-celebra-os-60-
anos-do-livro-quarto-de-despejo-de-carolina-de-jesus
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 02:22:28
Título: Live de Caetano para financiar campanha de Boulos e Manuela sem veto, 
diz MP
Descrição: O Ministério Público opinou de forma favorável ao recurso impetrado 
pela campanha de Manuela d&#8217,Ávila (PCdoB), candidata à Prefeitura de Porto 
Alegre, sobre a realização de uma live fechada do artista Caetano Veloso com 
objetivo de arrecadar fundos para ela e Guilherme Boulos (PSOL), candidato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/live-de-caetano-para-financiar-
campanha-de-boulos-e-manuela-sem-veto-diz-mp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 00:50:52
Título: Que fim levou Aécio?
Descrição: O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) tomou chá de sumiço. Fugiu, 
desapareceu, escafedeu-se. Ninguém sabe onde anda o tucano. Aécio é um dos 
principais responsáveis pela atual crise e confusão mental no País. O então 
senador do PSDB mineiro, em 2014, concorreu e perdeu a eleição 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/que-fim-levou-aecio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 23:49:29
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Título: João Santana, ex-marqueteiro do PT, no Roda Viva da próxima segunda-
feira (26/10)
Descrição: Nas vésperas do primeiro turno da eleição, o programa Roda Viva irá 
entrevistar o ex-publicitário João Santana na próxima segunda-feira (26). O Blog
do Esmael vai transmitir ao vivo às 22h. O programa Roda Viva é produzido pela 
TV Cultura de São Paulo. O marqueteiro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/joao-santana-ex-marqueteiro-do-pt-
no-roda-viva-da-proxima-segunda-feira-26-10/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 22:00:38
Título: Recado de Lula: Bolsonaro odeia a Educação
Descrição: O ex-presidente Lula afirmou nesta segunda-feira (19) que o 
presidente Jair Bolsonaro é um sujeito que odeia a educação. Jair Bolsonaro 
odeia a Educação e tudo o que ela representa, escreveu o petista no Twitter. 
Lula se referia à intenção do governo Bolsonaro de acabar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/recado-de-lula-bolsonaro-odeia-a-
educacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 20:50:57
Título: Carlos Mesa reconhece vitória de Luis Arce na Bolívia
Descrição: O ex-presidente da Bolívia, Carlos Mesa, do CC (Comunidade Cidadã), 
reconheceu nesta segunda-feira (19) a derrota nas eleições presidenciais da 
Bolívia. O resultado da contagem rápida de votos é convincente e claro  a 
diferença entre o primeiro candidato e nosso movimento é grande. Aceitamos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/carlos-mesa-reconhece-vitoria-de-
luis-arce-na-bolivia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 15:32:41
Título: Lula parabeniza Luis Arce e Evo Morales por vitória na Bolívia
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta segunda-
feira (19) Luis Arce (Lucho Arce) e Evo Morales pela vitória nas eleições 
presidenciais da Bolívia. “Meus parabéns ao povo boliviano, que restabeleceu sua
democracia. Parabéns para @LuchoXBolivia e meu amigo @evoespueblo , que depois 
de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-parabeniza-luis-arce-e-evo-
morales-por-vitoria-na-bolivia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 14:34:01
Título: Alberto Fernández parabeniza Lucho Arce por vitória na Bolívia
Descrição: O presidente da Argentina, Alberto Fernández, usou as redes sociais 
nesta segunda-feira (19) para parabenizar o presidente eleito da Bolívia, Luis 
Arce Catacora, conhecido como Lucho Arce. “A vitória de @BOmereceMAS na Bolívia,
não são apenas boas notícias para aqueles de nós que defendem a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/alberto-fernandez-parabeniza-lucho-
arce-por-vitoria-na-bolivia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 13:49:04
Título: Brasil registra primeiro caso confirmado de Covid-19 em gato
Descrição: O primeiro animal de estimação a testar positivo em decorrência de 
contaminação pelo Sars-Cov 2 no Brasil foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso.
É uma gata de poucos meses. Ela não tem sintomas da Covid-19 e contraiu a doença
porque teve contato com os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/brasil-registra-primeiro-caso-
confirmado-de-covid-19-em-gato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 13:19:11
Título: Outubro Rosa: Congresso exibe frases e fotos no Dia Internacional de 
Conscientização do Câncer de Mama
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Descrição: Nesta segunda-feira (19), Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, 
serão projetados nas torres do prédio principal do Congresso Nacional fotos, 
frases de conscientização e dados da incidência da doença no País. LEIA TAMBÉM 
Vitória de Evo Morales significa derrota de Jair Bolsonaro, PT 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/outubro-rosa-congresso-exibe-
frases-e-fotos-no-dia-internacional-de-conscientizacao-do-cancer-de-mama/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-19 11:51:24
Título: Entenda por que a vitória de Evo na Bolívia é uma péssima notícia para 
Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado um desastre como 
estrategista mundial. Ele está mais para Mick Jagger da política do que para 
líder. Um Midas ao contrário. Onde bota a mão, dá cagada. Dito isso, a vitória 
de Lucho Arce na Bolívia, já no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/vitoria-de-evo-morales-significa-
derrota-de-jair-bolsonaro-pt-inicia-sua-grande-marcha-rumo-a-2022/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 10:32:08
Título: A cultura que faz estupradores virarem heróis, por Ricardo Mezavila
Descrição: Sandra Pfäffi, a menina suíça, foi visitar a delegação do Grêmio que 
excursionava. Ela queria ganhar uma camisa do clube, foi até o hotel e bateu na 
porta do quarto 204.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-cultura-que-faz-estupradores-virarem-
herois/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 10:00:34
Título: Porque o conselho de Mike Pompeo não será seguido pelo Brasil, por Luis 
Nassif
Descrição: E aí se entra em uma situação curiosa. Os maiores produtores 
agrícolas mundiais são Estados Unidos, Brasil e Austrália. Uma redução das 
exportações brasileiras para a China beneficiaria diretamente os dois países 
restantes.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/porque-o-conselho-de-mike-pompeo-
nao-sera-seguido-pelo-brasil-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 09:00:47
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Mais de 220.000 pessoas morreram de Covid-19 nos EUA Mais
de 200 CNN.com  Canal  Em meio à &#8216,segunda onda&#8217, de pandemia, 
autoridades estaduais e municipais alertam sobre novas restrições em locais 
públicos e exortam os residentes a tomar precauções em ambientes privados 34 
Chicago Tribune Negócios Intel lança mais negócios de chips de memória em 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-175/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 21:53:22
Título: Presidente do Conselho de Ética defende licença de 120 dias a senador 
com dinheiro na cueca
Descrição: \Foi uma reação impensada, mas tomada diante de um ato de terrorismo 
policial, sem que haja qualquer evidência de desvio em sua conduta\, afirmou 
defesa
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/presidente-do-conselho-de-etica-defende-
licenca-de-120-dias-a-senador-com-dinheiro-na-cueca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 20:59:21
Título: Empresa da ex-mulher de Wassef ganha licitação de R$ 9 milhões
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Descrição: Contrato é para prestar serviços de computação em nuvem por três anos
para a Postal Saúde, operadora de planos privados de saúde subsidiária dos 
Correios
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/empresa-da-ex-mulher-de-wassef-ganha-
licitacao-de-r-9-milhoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 20:48:30
Título: Privatizações avançam e bancários da Caixa alertam: “Queima de 
patrimônio”
Descrição: Federação nacional que representa bancários da Caixa Econômica, 
também sob ameaça de ser privatizada, alerta: “Estão dilapidando o patrimônio 
nacional\
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/privatizacoes-avancam-e-bancarios-
da-caixa-alertam-queima-de-patrimonio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 20:30:49
Título: Secretário dos EUA diz que Brasil precisa reduzir comércio com a China
Descrição: Mike Pompeo afirma que \cada um de nossos dois povos ficará mais 
seguro, e cada uma de nossas duas nações será muito mais próspera\
Url :https://jornalggn.com.br/politica/secretario-dos-eua-diz-que-brasil-
precisa-reduzir-comercio-com-a-china/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 20:29:19
Título: Bolsonaro quer acabar com ganho real do piso dos professores
Descrição: Após elogiar o maior reajuste para os professores como se fosse 
conquista de seu governo, agora governo quer derrubar o aumento que é 
determinado por lei
Url :https://jornalggn.com.br/gestao-publica/bolsonaro-quer-acabar-com-ganho-
real-do-piso-dos-professores/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 19:14:42
Título: A fome voltou e é preciso combatê-la, por Gustavo Conde
Descrição: Reumanizar as pessoas passa obrigatoriamente por combater a fome e a 
miséria, o patamar básico para que um ser humano possa querer exercer sua 
cidadania e sua liberdade.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-fome-voltou-e-e-preciso-combate-la-por-
gustavo-conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-19 19:00:00
Título: Trump diz que as mulheres gostam dele porque ele melhorou a pressão da 
máquina de lavar louça
Descrição: Presidente apela às “donas de casa suburbanas” dos EUA por seu apoio 
em 3 de novembro, em meio a pesquisas de opinião negativas
Url :https://jornalggn.com.br/politica/trump-diz-que-as-mulheres-gostam-dele-
porque-ele-melhorou-a-pressao-da-maquina-de-lavar-louca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 10:16:51
Título: Empresa ligada ao banco BTG Pactual, fundado por Paulo Guedes, é a maior
desmatadora do Pantanal
Descrição: BRPec, controlada pelo BTG-Pactual, foi multada em quase R$ 58 
milhões em 2018 e atua na criação de gado. Em 2014, André Estevez doou R$ 300 
mil para campanha da ministra Tereza Cristina, que defendeu a tese do \boi-
bombeiro\ contra incêndios no Pantanal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/empresa-ligada-ao-banco-btg-
pactual-fundado-por-paulo-guedes-e-a-maior-desmatadora-do-pantanal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 09:48:45
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Título: Com uso de servidora, Russomanno resolveu pendências trabalhistas às 
pressas antes de campanha
Descrição: Candidato de Bolsonaro em SP, o deputado recebeu Salles e Wajngarten 
em horário de expediente. Encontro não constava na agenda oficial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-uso-de-servidora-russomanno-
resolveu-pendencias-trabalhistas-as-pressas-antes-de-campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 09:29:42
Título: Lewandowski, do STF, nega recurso da Globo e mantém censura sobre 
investigação contra Flávio Bolsonaro
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
negou um recurso da TV Globo e manteve decisão da Justiça do Rio que proíbe a 
emissora de divulgar qualquer documento relacionado à investigação do esquema de
corrupção no gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos) na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)  o caso das [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-do-stf-nega-recurso-da-
globo-e-mantem-censura-sobre-investigacao-contra-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 01:21:50
Título: Redes sociais censuram campanha de candidato do PSOL em BH por defender 
legalização da maconha
Descrição: Dário Moura, mais conhecido como Dário 4e20, candidato à Câmara de 
vereadores da capital mineira, foi banido do TikTok e recebeu punições severas 
de Instagram e Facebook
Url :https://revistaforum.com.br/politica/redes-sociais-censuram-campanha-que-
candidato-do-psol-em-bh-por-defender-legalizacao-da-maconha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 00:23:40
Título: JN diz que declaração de Bolsonaro, que vacina não será obrigatória, vai
na contramão do que recomendam médicos
Descrição: Telejornal mostra que especialistas salientam a necessidade de 
imunizar o maior número de pessoas para dose contra Covid-19 ser eficaz
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jn-diz-que-declaracao-de-bolsonaro-
que-vacina-nao-sera-obrigatoria-vai-na-contramao-do-que-recomendam-medicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 00:16:58
Título: Bachelet declara apoio à campanha pelo fim da constituição de Pinochet
Descrição: Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU evitou o tema durante 
meses. Como presidenta do Chile, ela chegou a iniciar um processo 
constitucional, que foi abandonado por seu sucessor
Url :https://revistaforum.com.br/global/bachelet-declara-apoio-a-campanha-pelo-
fim-da-constituicao-de-pinochet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 23:16:49
Título: Coragem! A Carol Solberg, por Por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: \Os tempos sombrios que atravessamos dificultam muito a percepção das
nossas qualidades. Poucos imaginariam, mesmo aqueles que não nos tinham em 
grande conta, que o Brasil entraria em tal decadência e desceria a níveis tão 
baixos\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/coragem-a-carol-solberg-por-por-paulo-
nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 22:58:26
Título: RealTime Big Data: Manuela D’Ávila (PCdoB) lidera corrida para 
Prefeitura de Porto Alegre
Descrição: Segunda colocação traz empate técnico triplo entre Fortunati (PTB), 
clom 12%, Sebastião Melo (MDB), com 11%, e o atual prefeito NelsonSegunda 
colocação traz empate técnico triplo entre Fortunati (PTB), com 12%, Sebastião 
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Melo (MDB), com 11%, e o atual prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB), com 9% 
Marchezan Junior (PSDB), com 9%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/realtime-big-data-
manuela-davila-pcdob-lidera-corrida-para-prefeitura-de-porto-alegre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 22:42:41
Título: Eleição em São Paulo: RealTime sinaliza queda de Russomanno, empatado em
1º com Covas, Boulos tem 12%
Descrição: Candidato de Bolsonaro pode ter começado a sofrer desidratação que o 
tirou do segundo turno em São Paulo nas últimas duas eleições, Boulos (PSOL) 
confirma tendência de crescimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/eleicao-em-sao-paulo-
realtime-sinaliza-queda-de-russomanno-empatado-em-1o-com-covas-boulos-tem-12/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 22:14:45
Título: Lula diz que Brasil é governado por “um bando de vira-latas”
Descrição: Ex-presidente chamou o fato de o Brasil importar produtos que produz,
como gasolina e etanol, de \subserviência\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-brasil-e-governado-por-
um-bando-de-vira-latas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 21:51:39
Título: Luis Arce: entrega de auxílio contra a fome será primeira medida na 
Bolívia
Descrição: Presidente eleito da Bolívia disse que “esta é uma questão central 
para o nosso modelo, garantir o bem-estar e fortalecer a demanda interna por 
meio da transferência de renda”
Url :https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-anuncia-que-entrega-de-
auxilio-contra-a-fome-sera-primeira-medida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 21:08:40
Título: Mulheres de esquerda comentam caso Robinho + eleições na Bolívia
Descrição: Carina Vitral, Ivana Bentes, Ana Prestes e Laura Capriglione no 
Jornal da Fórum com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mulheres-de-esquerda-comentam-caso-
robinho-eleicoes-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 18:22:47
Título: Bolsonaro cometeu na campanha do filho o mesmo erro que levou à cassação
de deputado do PSOL no RN
Descrição: O presidente doou R$ 10 mil para a campanha do filho Carlos, mas a 
lei estipula que o teto de doações individuais é de R$ 1.064,10
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-cometeu-na-campanha-do-filho-
o-mesmo-erro-que-levou-a-cassacao-de-deputado-do-psol-no-rn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 17:50:09
Título: Prefeita humilhada durante golpe na Bolívia é eleita senadora
Descrição: Patricia Arce foi pintada de vermelho em novembro de 2019 e arrastada
pelas ruas de Vinto, sob gritos de assassina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/prefeita-humilhada-durante-golpe-na-
bolivia-e-eleita-senadora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 15:06:39
Título: Shopping de Sergipe é acusado de homofobia após segurança expulsar casal
de lésbicas
Descrição: De acordo com as vítimas, funcionário riu da situação e alegou que as
duas estavam “incomodando clientes com família”

https://revistaforum.com.br/noticias/prefeita-humilhada-durante-golpe-na-bolivia-e-eleita-senadora/
https://revistaforum.com.br/noticias/prefeita-humilhada-durante-golpe-na-bolivia-e-eleita-senadora/
https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-cometeu-na-campanha-do-filho-o-mesmo-erro-que-levou-a-cassacao-de-deputado-do-psol-no-rn/
https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-cometeu-na-campanha-do-filho-o-mesmo-erro-que-levou-a-cassacao-de-deputado-do-psol-no-rn/
https://revistaforum.com.br/videos/mulheres-de-esquerda-comentam-caso-robinho-eleicoes-na-bolivia/
https://revistaforum.com.br/videos/mulheres-de-esquerda-comentam-caso-robinho-eleicoes-na-bolivia/
https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-anuncia-que-entrega-de-auxilio-contra-a-fome-sera-primeira-medida/
https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-anuncia-que-entrega-de-auxilio-contra-a-fome-sera-primeira-medida/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-brasil-e-governado-por-um-bando-de-vira-latas/
https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-brasil-e-governado-por-um-bando-de-vira-latas/
https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/eleicao-em-sao-paulo-realtime-sinaliza-queda-de-russomanno-empatado-em-1o-com-covas-boulos-tem-12/
https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/eleicao-em-sao-paulo-realtime-sinaliza-queda-de-russomanno-empatado-em-1o-com-covas-boulos-tem-12/
https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/realtime-big-data-manuela-davila-pcdob-lidera-corrida-para-prefeitura-de-porto-alegre/
https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/realtime-big-data-manuela-davila-pcdob-lidera-corrida-para-prefeitura-de-porto-alegre/


Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/shopping-de-sergipe-e-acusado-de-
homofobia-apos-seguranca-expulsar-casal-de-lesbicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 14:29:02
Título: Esposa de ministro de Bolsonaro recebe R$ 690 mil do PSL para campanha à
vereadora
Descrição: Janaina Cardoso é casada com Marcelo Álvaro Antônio, ministro do 
Turismo acusado pela PF, em 2019, de usar candidatas “laranjas”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/esposa-de-ministro-de-bolsonaro-
recebe-r-690-mil-do-psl-para-campanha-a-vereadora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 13:11:42
Título: Sistema Petrobras: sucateamento e desinvestimento é uma bomba-relógio
Descrição: O Trabalho na indústria do petróleo é bastante perigoso, 
especialmente nas plataformas e refinarias. Não é à toa que o treinamento dos 
petroleiros e as normas de segurança têm de ser levados muito a sério. Em 1984, 
em plena ditadura militar, um incêndio na plataforma Enchova, na Bacia de 
Campos, matou 37 trabalhadores e feriu [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sistema-petrobras-sucateamento-e-
desinvestimento-e-uma-bomba-relogio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 13:09:09
Título: Ao menos sete mulheres acusam guru da meditação de assédio e estupro em 
sessões
Descrição: “Ele elogiou meu corpo, me abraçou e começou a beijar meu pescoço. 
Foi uma situação horrorosa”, diz ex-paciente de Tadashi Kadomoto
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/ao-menos-sete-mulheres-acusam-guru-da-
meditacao-de-assedio-e-estupro-em-sessoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 12:38:32
Título: Caso Robinho: Jornalistas da Globo foram ameaçados por torcedores do 
Santos que apoiavam contratação
Descrição: Vários profissionais da imprensa tiveram seus números de WhatsApp 
vazados e receberam inclusive ameaças de morte
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/caso-robinho-jornalistas-da-globo-
foram-ameacados-por-torcedores-do-santos-que-apoiavam-contratacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-19 12:05:40
Título: Polícia brasileira nunca matou tanto quanto no primeiro ano de Bolsonaro
Descrição: Quase 80% dos mortos por policiais são negros. Os dados são do 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-brasileira-nunca-matou-tanto-
quanto-no-primeiro-ano-de-bolsonaro/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-20 05:15:30
Título: EUA fazem de tudo para impedir negros e latinos de votar
Descrição: Negros, latinos, asiáticos-americanos e nascidos nos anos 1980 
representam quase 60% do eleitorado americano e têm ideias mais progressistas. 
Mas eles não conseguem chegar nas urnas.The post EUA fazem de tudo para impedir 
negros e latinos de votar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/20/eua-fazem-de-tudo-para-impedir-negros-
e-latinos-de-votar/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-19 20:50:12
Título: Bolívia devolve poder a partido de Evo Morales, um ano após golpe 
aplaudido pelos EUA
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Descrição: A direita americana comemorou quando os EUA tentaram destruir uma das
democracias mais vibrantes da América Latina. Os eleitores acabaram de restaurá-
la.The post Bolívia devolve poder a partido de Evo Morales, um ano após golpe 
aplaudido pelos EUA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/19/bolivia-partido-evo-morales-golpe-eua/
 
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: IHU Notícias
Data: 2020-10-20 03:00:00
Título: O monopólio digital e a espiral da vigilância comercializada. Entrevista
especial com Jonas Valente
Descrição: \Plataformocracia\ é o termo empregado por Jonas Valente, doutor em S
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603880-o-monopolio-digital-e-a-espiral-da-
vigilancia-comercializada-entrevista-especial-com-jonas-valente
 
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: 2020-10-20 06:00:26
Título: Conselho de Ética do Senado só deve retornar em 2021
Descrição: O Conselho de Ética do Senado, onde Chico Rodrigues deverá ser 
julgado, não deverá voltar a funcionar neste ano.Davi Alcolumbre está decidido a
só voltar com as sessões das comissões no ano que vem.ACESSE A HOME DA COLUNA E 
LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia também:Chico Rodrigues está 
deprimido, dizem aliados Senador do dinheiro na cueca propôs limites de 
operações da PF contra parlamentaresSenador com dinheiro na cueca deve R$ 2 mil 
à UniãoAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui para acessar a matéria na 
íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/conselho-de-etica-do-senado-so-
deve-retornar-em-2021-24701427
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-20 08:40:14
Título: Eleições nos EUA: o que o Brasil pode ganhar ou perder com resultado das
eleições nos EUA
Descrição: Acordo de livre comércio, entrada na OCDE e posição como aliado 
prioritário são interesses centrais do Brasil com americanos que podem ser 
afetados a depender de quem vença eleição em duas semanas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54611914
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-19 22:33:36
Título: A aposta do novo presidente da Bolívia no lítio para reviver boom 
econômico de quando era ministro de Evo
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Descrição: Luis Arce vê na industrialização e na produção do lítio a esperança 
de retorno da economia em alta de quando foi ministro da Economia de Evo 
Morales.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54609286
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-19 20:07:12
Título: Milícias já dominam um quarto dos bairros do Rio de Janeiro, com quase 
60% do território da cidade
Descrição: Dados são de estudo inédito que usa números do Disque-Denúncia. Às 
vésperas das municipais, Polícia Civil cria grupo para combater crime e permitir
“eleições livres” na Baixada Fluminense
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-19/milicias-ja-dominam-um-quarto-
dos-bairros-do-rio-de-janeiro-com-quase-60-do-territorio-da-cidade.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-19 14:17:15
Título: Campanha de reeleição de Donald Trump ameaça a paz na Colômbia
Descrição: Ataques do republicano ao acordo com as FARC coincidem com um Governo
de Iván Duque reticente a implementar plenamente o pactuado há quatro anos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-19/campanha-de-reeleicao-
de-donald-trump-ameaca-a-paz-na-colombia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-20 00:00:00
Título: Barroso diz que usará PF contra profissionais das fake news nas 
eleições, ouça podcast
Descrição: Em entrevista ao Café da Manhã, o presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto 
Barroso, dividiu entre inocentes úteis e profissionais as pessoas que disseminam
notícias falsas no período eleitoral.Leia mais (10/20/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/10/barroso-diz-que-usara-pf-contra-profissionais-das-fake-
news-nas-eleicoes-ouca-podcast.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-19 00:00:00
Título: Amiga de Flávio Bolsonaro, 'tia Carminha' é madrinha da indicação de 
Kassio ao STF
Descrição: A indicação do juiz federal Kassio Nunes para a vaga de Celso de 
Mello no STF (Supremo Tribunal Federal) teve a articulação de uma personagem 
pouco conhecida fora dos círculos do poder de Brasília.Leia mais (10/19/2020 - 
12h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/amiga-de-flavio-bolsonaro-tia-carminha-e-madrinha-da-
indicacao-de-kassio-ao-stf.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-20 01:17:00
Título: Proposta prevê seguro-desemprego para funcionário de empresa que 
suspender atividades na pandemia
Descrição: O benefício poderá ser concedido por 90 dias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698808-proposta-preve-seguro-desemprego-
para-funcionario-de-empresa-que-suspender-atividades-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-20 00:41:00
Título: Projeto prevê número telefônico exclusivo para receber denúncias de 
violência contra idosos
Descrição: Também poderão ser instaladas placas no comércio com advertência de 
que violência contra idoso é crime
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699116-projeto-preve-numero-telefonico-
exclusivo-para-receber-denuncias-de-violencia-contra-idosos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-20 00:17:00
Título: Deputada cobra regulamentação da lei que determina realização de exames 
pelo SUS em 30 dias
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701191-deputada-cobra-regulamentacao-da-
lei-que-determina-realizacao-de-exames-pelo-sus-em-30-dias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-19 22:54:00
Título: Projetos incluem fortalecimento familiar em leis de incentivo ao esporte
e à cultura
Descrição: Pelos textos, iniciativas beneficiadas por programas de incentivo 
poderão prever ações relacionadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698248-projetos-incluem-fortalecimento-
familiar-em-leis-de-incentivo-ao-esporte-e-a-cultura/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-19 22:49:00
Título: Projeto permite que trabalhador utilize recurso do FGTS para quitar 
dívidas com educação
Descrição: Hoje, a lei permite o uso do FGTS em casos de doença grave ou para 
aquisição da casa própria, por exemplo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700948-projeto-permite-que-trabalhador-
utilize-recurso-do-fgts-para-quitar-dividas-com-educacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-19 22:38:00
Título: Projeto autoriza organizações religiosas a propor ação em juizados 
especiais
Descrição: Os juizados especiais processam ações de menor complexidade e buscam 
promover uma conciliação rápida
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699854-projeto-autoriza-organizacoes-
religiosas-a-propor-acao-em-juizados-especiais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-19 21:33:00
Título: Proposta obriga poder público a formular políticas para povos 
tradicionais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700962-proposta-obriga-poder-publico-a-
formular-politicas-para-povos-tradicionais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-19 20:59:00
Título: Projeto prevê até 16 anos de prisão para quem provocar incêndio 
florestal
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700976-projeto-preve-ate-16-anos-de-
prisao-para-quem-provocar-incendio-florestal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-19 20:35:00
Título: Projeto destina a depósito central minerais extraídos irregularmente
Descrição: Objetivo é facilitar controle e segurança de mineral apreendido
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699927-projeto-destina-a-deposito-
central-minerais-extraidos-irregularmente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-20 06:00:51
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 20 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
terça-feira (20), marcada pela confirmação de novo debate entre Trump e Biden, 
pela possível volta de Morales à Bolívia e pela articulação do Conselho de 
Segurança da ONU para impor cessar-fogo em Nagorno-Karabakh.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102016249022-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-20-de-outubro-/
 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-20 01:29:00
Título: Analista: feitos às pressas, acordos entre Brasil e EUA podem ser 
alterados por Biden
Descrição: Os acordos firmados hoje (19) por Brasil e EUA refletem o alinhamento
do governo Bolsonaro ao governo Trump e podem ser retificados caso Joe Biden se 
torne presidente, acredita o professor de relações internacionais Pedro Costa 
Júnior, da Facamp.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102016247205-analista-feitos-as-
pressas-acordos-entre-brasil-e-eua-podem-ser-alterados-por-biden/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-20 00:00:00
Título: Embaixada russa rebate acusações de ciberataques feitas pelos EUA
Descrição: A embaixada russa em Washington refutou as alegações dos Estados 
Unidos de suposto envolvimento da Rússia em ataques cibernéticos visando 
governos estrangeiros e eventos de grande escala.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102016247143-embaixada-russa-
rebate-acusacoes-de-ciberataques-feitas-pelos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 20:15:28
Título: Brasil e EUA assinam acordo comercial de facilitação
Descrição: Brasil e Estados Unidos assinaram hoje (19) um Protocolo ao Acordo de
Comércio e Cooperação Econômica bilateral, conforme anunciou o Ministério das 
Relações Exteriores.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101916246806-brasil-e-eua-assinam-
acordo-comercial-de-facilitacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 18:57:28
Título: Damares pede 'cadeia imediatamente' para Robinho
Descrição: A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, 
pediu nesta segunda-feira (19) que o jogador Robinho, condenado na Itália por 
estupro coletivo, seja preso \imediatamente\. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101916246755-damares-pede-cadeia-
imediatamente-para-robinho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 18:05:52
Título: Fiocruz avalia se vacina já existente tem efeitos contra COVID-19
Descrição: Nesta segunda-feira (19), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciou o
estudo Brace Trial Brasil (BTB) para avaliar os efeitos da vacina BCG na redução
dos impactos da COVID-19 em trabalhadores de saúde.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101916246698-fiocruz-avalia-se-
vacina-ja-existente-tem-efeitos-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-19 16:56:00
Título: Pompeo: EUA e Brasil devem reduzir dependência de importações da China
Descrição: O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, alertou nesta segunda-
feira (19) que Estados Unidos e Brasil precisam reduzir a dependência das 
importações da China para garantir sua própria segurança, à medida que os dois 
países reforçam sua parceria comercial.
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020101916246649-pompeo-eua-e-brasil-
devem-reduzir-dependencia-de-importacoes-da-china/
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