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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-21 03:00:00
Título: Pandemia sanitária dá mais uma volta no parafuso da fome nos países
empobrecidos. Entrevista especial com José Graziano da Silva
Descrição: O Brasil está de volta ao Mapa da Fome desde 2018, segundo dados do
Instituto Brasileiro [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603908-pandemia-sanitaria-da-mais-uma-volta-noparafuso-da-fome-nos-paises-empobrecidos-entrevista-especial-com-jose-grazianoda-silva
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 23:44:19
Título: Bolsonaro declara apoio à reeleição de Trump: ‘É do coração’, disse
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro declarou, nesta terça-feira (20), que
espera estar na posse de Donald Trump como presidente reeleito dos Estados
Unidos. A afirmação ocorreu durante evento no Palácio do Itamaraty e contou com
a presença de representantes diplomáticos norte-americanos. “Não podia esconder
isso, é
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-declara-apoio-areeleicao-de-trump-e-do-coracao-disse/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 21:16:04
Título: Dilma denuncia: o pré-sal está sendo desnacionalizado por Bolsonaro e
Guedes
Descrição: “A Petrobrás foi colocada como detentora de 30% de todos os blocos do
pré-sal. Agora, não tem mais os 30%”, alerta. “Está sendo desnacionalizada e
esquartejada”
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/dilma-denuncia-o-pre-sal-estasendo-desnacionalizado-por-bolsonaro-e-guedes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 09:38:22
Título: Fundadora do Nubank diz que é difícil contratar negros e que empresa não
pode “nivelar por baixo”
Descrição: Após repercussão negativa de sua fala no Roda Viva, Cristina
Junqueira pede desculpas em vídeo. \Falar de diversidade racial não é fácil\,
afirma
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fundadora-do-nubank-diz-que-e-dificilcontratar-negros-e-que-empresa-nao-pode-nivelar-por-baixo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 21:48:15
Título: Com 70% dos votos apurados, vitória de Arce e Choquehuanca é confirmada
na Bolívia
Descrição: Jeanine Áñez e Carlos Mesa, da Comunidade Cidadã, já reconheceram os
candidatos do MAS como eleitos, OEA também
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/com-70-dos-votos-apuradosvitoria-de-arce-e-choquehuanca-e-confirmada-na-bolivia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 19:34:50
Título: Covid-19: Ministério da Saúde anuncia compra de 46 milhões de doses da
vacina chinesa
Descrição: Informação foi divulgada após sequência de farpas entre Bolsonaro e
João Doria sobre obrigatoriedade da imunização

Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/covid-19-ministerio-da-saudeanuncia-compra-de-46-milhoes-de-doses-da-vacina-chinesa
Fonte: Xinhua
Título: Brasil firma acordo para receber até US$1 bilhão dos EUA para financiar
projetos no país
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139456709.htm
Fonte: Xinhua
Título: Pesquisadora independente rejeita alegações anti-China
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139456536.htm
Fonte: Xinhua
Título: China reafirma cooperação mutuamente benéfica com Brasil e rejeita
interferência externa
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139456369.htm
Fonte: Xinhua
Título: CCTV exibirá documentário sobre 70 anos da participação na Guerra de
Resistência Contra a Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139455738.htm
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 18:15:24
Título: Brigada Militar: oficiais negros negam racismo, mas temem abordagem sem
farda
Descrição: A constatação é resultado da pesquisa sobre policiamento ostensivo e
relações raciais, realizada em três estados e DF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/brigada-militar-oficiais-negrosnegam-racismo-mas-temem-abordagem-sem-farda
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 17:37:20
Título: Pepe Mujica se aposenta de cargos públicos após renunciar ao Senado no
Uruguai
Descrição: Ex-presidente anunciou que antecipou sua saída da política
institucional em razão da pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/pepe-mujica-se-aposenta-decargos-publicos-apos-renunciar-ao-senado-no-uruguai
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 17:29:18
Título: Para analista, apoio de Bolsonaro pode elevar rejeição a candidato em
Fortaleza
Descrição: Pesquisa do IBOPE aponta que 37% dos eleitores diminuiriam muito a
vontade de votar no candidato apoiado pelo presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/para-analista-apoio-debolsonaro-pode-elevar-rejeicao-a-candidato-em-fortaleza
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 15:59:38
Título: Quem é David Choquehuanca, um vice nada decorativo na campanha do MAS na
Bolívia
Descrição: Ex-dirigente sindical e chanceler de Evo Morales é considerado uma
peça-chave na iminente vitória eleitoral da esquerda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/quem-e-david-choquehuanca-umvice-nada-decorativo-na-campanha-do-mas-na-bolivia
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2020-10-20 14:49:02
Título: Comunidades quilombolas de Piatã, na Bahia, sofrem com atividade de
mineradora
Descrição: Moradores denunciam poluição ambiental e sonora causada pela empresa
Brazil Iron, subsidiária de uma companhia inglesa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/comunidades-quilombolas-depiata-na-bahia-sofrem-com-atividade-de-mineradora
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 14:24:57
Título: Fórum de Mobilidade Humana debate políticas públicas para migração e
refúgio
Descrição: Evento, gratuito e online, coloca em debate experiências relacionadas
à saúde, à moradia, trabalho e renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/forum-de-mobilidade-humanadebate-politicas-publicas-para-migracao-e-refugio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 13:33:52
Título: Especialistas apontam os impactos negativos dos produtos
ultraprocessados na saúde
Descrição: Os ultraprocessados são relacionados a doenças como obesidade,
hipertensão, câncer de mama e até depressão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/especialistas-apontam-osimpactos-negativos-dos-produtos-ultraprocessados-na-saude
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 13:15:59
Título: Bancada de renda básica é lançada por candidaturas de esquerda para
eleições 2020
Descrição: Postulantes a prefeituras e câmaras pedem que o direito à segurança
de renda seja prioridade nos municípios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/bancada-de-renda-basica-elancada-por-candidaturas-de-esquerda-para-eleicoes-2020
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 13:05:39
Título: Saiba como denunciar fake news e disparos em massa nas eleições 2020
Descrição: TSE desenvolve plataformas para que notificações sobre conteúdo falso
e irregular sejam recebidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/saiba-como-denunciar-fake-newse-disparos-em-massa-nas-eleicoes-2020
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 12:17:56
Título: Haiti: tribunal popular denuncia violações de missão da ONU comandada
pelo Brasil
Descrição: Evento se insere no contexto de diferentes mobilizações populares
contra imperialismo e pela garantia de direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/haiti-tribunal-popular-denunciaviolacoes-de-missao-da-onu-chefiada-pelo-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 11:29:27
Título: Campanha quer tributar 0,3% dos mais ricos para arrecadar R$ 290 bilhões
por ano
Descrição: Projeto se baseia em oito propostas legislativas de taxação de
grandes fortunas e patrimônios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/campanha-quer-tributar-0-3-dosmais-ricos-para-arrecadar-r-290-bilhoes-por-ano
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-20 11:05:55

Título: Governo diz que preço da comida \não é caro\ e \pode aumentar\,
especialistas rebatem
Descrição: Cesta básica sobe 20% e diretor do Ministério da Agricultura põe a
culpa na alta do consumo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/20/governo-diz-que-preco-da-comidanao-e-caro-e-pode-aumentar-especialistas-rebatem
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 09:12:27
Título: STF pode obrigar Bolsonaro tomar a vacina contra a covid-19
Descrição: Pode dar ruim para o presidente Jair Bolsonaro e ele pode ser
obrigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a tomar a vacina contra a covid-19,
pois a corte irá decidir a compulsoriedade do imunizante. O STF vai examinar em
concreto uma ação em que os
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/stf-pode-obrigar-bolsonaro-tomar-avacina-contra-a-covid-19/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 00:32:04
Título: Alexandre de Moraes vai relatar no STF inquérito sobre interferência de
Bolsonaro na PF
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é
o novo relator do inquérito 4831, que apura interferências do presidente Jair
Bolsonaro na Polícia Federal. O novo relator foi escolhido por sorteio no
sistema eletrônico do STF. Com isso, a investigação não ficará
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/alexandre-de-moraes-vai-relatar-nostf-inquerito-sobre-interferencia-de-bolsonaro-na-pf/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 22:33:29
Título: STJ nega a Lula acesso a conversa de Moro obtida pela Vaza Jato
Descrição: A 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) passou o rodo nesta
terça-feira (20) e negou vários recursos à defesa do ex-presidente Lula, dentre
as quais acesso a conversa do ex-juiz Sérgio Moro divulgado pela Vaza Jatosérie
de reportagens do site The Intercept Brasil.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/stj-nega-a-lula-acesso-a-conversade-moro-obtida-pela-vaza-jato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 21:05:54
Título: Google é processado pelo governo dos EUA por monopólio em buscas e
anúncios online
Descrição: O Departamento de Justiça acusou formalmente o Google de manter um
monopólio ilegal sobre buscas e anúncios em buscas. Esse é o maior processo
antitruste em 20 anos nos EUA que desafia o poder de mercado da empresa de
tecnologia do mundo. Em uma ação
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/google-e-processado-pelo-governodos-eua-por-monopolio-em-buscas-e-anuncios-online/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 20:19:08
Título: PSOL aciona Comissão de Ética da Presidência contra Heleno por
monitoramento de ativistas na Conferência do Clima
Descrição: O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) entrou com uma
representação na Comissão de Ética da Presidência que pede a abertura de um
procedimento disciplinar para apurar se o ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional, general Augusto Heleno, cometeu crime ao enviar
servidores da Agência Brasileira
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/psol-aciona-comissao-de-etica-dapresidencia-contra-heleno-por-monitoramento-de-ativistas-na-conferencia-doclima/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2020-10-20 19:13:25
Título: Bolsonaro faz um governo criminoso, acusa Gleisi Hoffmann
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), ampliou o fogo
contra o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (20). A dirigente petista
acusou Bolsonaro de fazer um governo criminoso, que atenta contra a saúde do
popular. Segundo Gleisi, o presidente usa gráfico falso para defender
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-faz-um-governo-criminosoacusa-gleisi-hoffmann/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 18:07:34
Título: Chico Rodrigues amplia afastamento para 121 dias para filho assumir o
mandato
Descrição: O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que foi pego pela Polícia Federal
(PF) com dinheiro na cueca, alterou o pedido de licença de 90 para 121 dias.
Dessa forma, o seu filho Pedro Arthur Ferreira Rodrigues (DEM-RR) que é o seu
primeiro suplente, pode assumir o mandato.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/chico-rodrigues-amplia-afastamentopara-121-dias-para-filho-assumir-o-mandato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 16:29:06
Título: Sem indignação não há salvação
Descrição: Enio Verri* A Fundação Perseu Abramo, por meio dos seus Núcleos de
Acompanhamento de Políticas Públicas – NAPPs – e em parceria com diversos atores
políticos altamente qualificados, em diversas áreas, desde a econômica à
cultural, passando pela tributária, educacional, agrícola, de transporte, entre
outras,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/sem-indignacao-nao-ha-salvacao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 13:07:58
Título: ONG Repórteres Sem Fronteiras denuncia censura indireta de Bolsonaro à
imprensa
Descrição: Um novo relatório publicado nesta terça-feira (20) pela ONG
Repórteres sem Fronteiras (RSF) denuncia o aumento de ameaças a jornalistas e
veículos de comunicação no Brasil em 2020. Para a organização civil, o direito à
liberdade de expressão e de imprensa está prejudicado no país.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ong-reporteres-sem-fronteirasdenuncia-censura-indireta-de-bolsonaro-a-imprensa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 12:30:07
Título: Lava Jato cumpre mandados de busca e apreensão contra funcionário e exfuncionários da Petrobras no Rio
Descrição: A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã hoje (20) sete mandados de
busca e apreensão na 77ª fase da operação Lava Jato, no Rio de Janeiro e em
Niterói. Batizada de operação Sem Limites IV, a ação investiga fraudes na
gerência executiva de marketing e
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lava-jato-cumpre-mandados-de-buscae-apreensao-contra-funcionario-e-ex-funcionarios-da-petrobras-no-rio/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-20 12:14:30
Título: Janaina Paschoal instiga bolsonaristas contra Kassio Marques no STF
Descrição: A deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) está instigando os bolsonaristas
contra a aprovação do desembargador Kassio Nunes Marques ao Supremo Tribunal
Federal. A sabatina de Marques na Comissão de Constituição e Justiça do Senado
será nesta quarta-feira (21). A deputada Janaína diz que o PT está
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/janaina-paschoal-instigabolsonaristas-contra-kassio-marques-no-stf/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 10:00:42
Título: Como a refinaria de Pasadena se tornou estratégica para a Chevron, por
Luis Nassif
Descrição: O episódio Pasadena é um dos grandes desastres do denuncismo
irresponsável que tomou conta do país no período Lava Jato. Nem se fale das
acusações infundadas a dirigentes, e da malícia de jogar o ajuste contábil da
empresa - que deve refletir o preço do petróleo - na conta da corrupção.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/como-a-refinaria-de-pasadena-setornou-estrategica-para-a-chevron-por-luis-nassif/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 09:00:25
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Para os eleitores latinos, saúde é uma questão
importante, já que Obamacare ganha reversão com Trump Política de notícias da
NBCp Economia As montadoras alemãs relatam lucro inesperadamente forte, mas a
pandemia ainda ameaça. 3K NYT&gt, World Business Negócios Por que terminar
(Google) é tão difícil de fazer 78 Politicopor Leah Nylen/ 1h Cinco conclusões
do processo [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-176/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 23:42:20
Título: TV GGN 20h: Como o pacto ultraliberal expôs o Brasil ao crime
internacional
Descrição: Os comentários de Luis Nassif desta terça-feira, dia 20 de outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-como-o-pacto-ultraliberal-exposo-brasil-ao-crime-internacional/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 22:20:40
Título: Nunca se viu um governo tão abençoado: fundamentos teológicos do
bolsonarismo, por Fábio Py
Descrição: Seus discursos são sempre no mesmo tom. Salpicando expressões cristãs
ligadas do fundamentalismo, versa sobre liberalismo de mercado até a questão da
reforma da previdência.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/nunca-se-viu-um-governo-tao-abencoadofundamentos-teologicos-do-bolsonarismo-por-fabio-py/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 22:02:15
Título: STF: mudanças de Fux fadadas ao fracasso?, por Marcelo Auler
Descrição: Por conta das “assimetrias” é que muitos entendem que a preocupação
de Fux, ao devolver ao plenário a apreciação destas ações, é buscar formas para
evitar derrotas seguidas da Força Tarefa da Lava Jato na turma.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/stf-mudancas-de-fux-fadadas-ao-fracassopor-marcelo-auler/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 21:51:07
Título: Violência tem cor e feminicídios aumentam no Brasil, mostra relatório
Descrição: 1 pessoa é assassinada a cada 10 minutos, uma pessoa é estuprada a
cada 8 minutos e 74,4% das vítimas de violência letal são negros no Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/seguranca-publica/violencia-tem-cor-efeminicidios-aumentam-no-brasil-mostra-relatorio/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 21:45:08
Título: Até o FMI discorda de Guedes!, por Paulo Kliass
Descrição: Paulo Guedes permanece alheio à trágica realidade que o Brasil
enfrenta e mantém o discurso irresponsável do personagem austericida fiscalista
a todo custo.

Url :https://jornalggn.com.br/artigos/ate-o-fmi-discorda-de-guedes-por-paulokliass/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 21:27:30
Título: Racismo estrutural mantém negros e indígenas à margem da sociedade, por
Ricardo Westin
Descrição: Ambos os grupos conseguiram sair da escravidão, mas não puderam
ingressar na cidadania plena. Libertos do cativeiro, não ganharam terra,
trabalho ou educação.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/racismo-estrutural-mantem-negros-eindigenas-a-margem-da-sociedade-por-ricardo-westin/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 21:22:34
Título: Xadrez de como o pacto ultraliberal deixou o Brasil exposto ao trumpismo
Descrição: Há uma ampliação da segurança sistêmica das famílias. Sem Estado, sem
emprego formal, parte delas irá se abrigar nas organizações criminosas que há
tempos, na Itália e em partes do Brasil, fornecem apoio aos desassistidos como
forma de aliciamento.
Url :https://jornalggn.com.br/xadrez-2/xadrez-de-como-o-pacto-ultraliberaldeixou-o-brasil-exposto-ao-trumpismo/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 20:33:16
Título: Fenae reage a anúncio de venda de subsidiária do banco que nem foi
criada
Descrição: “Se o próprio ministro sugere que o banco digital será muito
rentável, para que vendê-lo, então?”
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/fenae-reage-a-anuncio-de-venda-desubsidiaria-do-banco-que-nem-foi-criada/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 20:10:25
Título: Barroso suspende afastamento e Fux tira ação sobre Chico Rodrigues da
pauta do STF
Descrição: Barroso entendeu que a discussão ficou prejudicada agora que
Rodrigues está afastado do Senado, voluntariamente, por 120 dias
Url :https://jornalggn.com.br/politica/barroso-suspende-afastamento-e-fux-tiraacao-sobre-chico-rodrigues-da-pauta-do-stf/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 20:00:00
Título: Pazuello está “indisposto”, mas Ministério nega que ele esteja com
Covid-19
Descrição: Mais cedo, Pazuello deveria ter participado de agenda com o
governador Ronaldo Caiado e deputados, mas cancelou
Url :https://jornalggn.com.br/politica/pazuello-esta-indisposto-mas-ministerionega-que-ele-esteja-com-covid-19/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-20 19:29:32
Título: Ex-secretário de Saúde do RJ tem bens bloqueados
Descrição: Contratos de licitação fraudulenta superam R$ 140 milhões,
favorecendo 5 empresas. Além de Edmar Santos, outros investigados tiveram bens
bloqueados
Url :https://jornalggn.com.br/justica/ex-secretario-de-saude-do-rj-tem-bensbloqueados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 10:18:33
Título: Contador, bolsonarista se lança candidato à presidência da Fiocruz

Descrição: Analista de gestão do departamento administrativo da Fiocruz, Florio
Joao Polonini Junior se inscreveu de última hora com uma plataforma alinhada ao
governo e pede apoio nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/contador-bolsonarista-selanca-candidato-a-presidencia-da-fiocruz/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 10:17:57
Título: Usado pelo pai há 20 anos, Carlos Bolsonaro quer pagar “dívida
eleitoral” com a mãe, Rogéria
Descrição: Após separação, Bolsonaro deu ao filho a missão de derrotar a própria
mãe nas urnas. Carlos se elegeu, enquanto Rogéria perdeu o mandato de vereadora
Url :https://revistaforum.com.br/politica/usado-pelo-pai-ha-20-anos-carlosbolsonaro-quer-pagar-divida-eleitoral-com-a-mae-rogeria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 09:38:49
Título: Ministro do laranjal do PSL, Marcelo Álvaro determinou repasse de R$ 690
mil para a esposa
Descrição: Além de Janaína Cardoso, esposa do ministro de Bolsonaro, apenas
outros dois dos 50 candidatos a vereador do PSL na capital mineira receberam
dinheiro da legenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-do-laranjal-do-psl-marceloalvaro-determinou-repasse-de-r-690-mil-para-a-esposa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 02:01:47
Título: Após o golpe, vitória da esquerda entre bolivianos no Brasil passa de
70% a 86%
Descrição: Já o candidato Luis Fernando Camacho, representante da extremadireita e apoiado por Jair Bolsonaro, teve apenas 900 votos, o equivalente a
3,33%
Url :https://revistaforum.com.br/global/apos-o-golpe-vitoria-da-esquerda-entrebolivianos-no-brasil-passa-de-70-a-86/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 02:00:19
Título: La Révolution: história e cultura pop
Descrição: Leia na coluna de Raphael Fagundes: \A Revolução Francesa é retratada
pelos elementos mais populares da cultura pop atual. O problema que há nisto é
que aspectos mais complexos, como os interesses burgueses que conduziram a
revolução, acabam sendo deixados de lado\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/raphaelsilvafagundes/la-revolutionhistoria-e-cultura-pop/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 01:25:46
Título: Manifestação contra brutalidade policial na Nigéria é reprimida a tiros
Descrição: Forças policiais e militares abriram fogo contra milhares de pessoas
que participam de um protesto em Lagos. Não há reporte oficial de mortos e
feridos, mas organizações alegam haver pelo menos 14 vítimas fatais
Url :https://revistaforum.com.br/global/manifestacao-contra-brutalidadepolicial-na-nigeria-e-reprimida-a-tiros/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 01:01:08
Título: Jornal Nacional esconde violência promovida contra indígenas durante
golpe na Bolívia
Descrição: Além de não citar os massacres contra povos originários, a escolha de
imagens do telejornal da TV Globo não retratou de forma fiel o que ocorreu no
final de 2019
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-esconde-violenciapromovida-contra-indigenas-durante-golpe-na-bolivia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 00:48:07
Título: Turma do STF toma decisão inédita em 20 anos
Descrição: Leia na coluna de Cleber Lourenço: A Segunda Turma do STF, por três
votos a um, decidiu simplesmente descumprir uma decisão tomada em setembro pelo
ministro Marco Aurélio, algo inédito nos últimos 20 anos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/turma-do-stf-toma-decisaoinedita-em-20-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 23:51:25
Título: Luis Arce afirma que Evo Morales não terá cargo em seu governo
Descrição: Presidente eleito da Bolívia defendeu o retorno do ex-presidente para
o qual trabalhou como ministro da economia durante 11 anos, e que atualmente se
encontra em asilo político na Argentina. Também questionou os processos contra
ele na Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/global/luis-arce-afirma-que-evo-morales-naotera-cargo-em-seu-governo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 23:46:43
Título: Grupo hacker fez doação para caridade de dinheiro roubado, diz BBC
Descrição: Darkside divulgou recibos de doações US$ 10 mil em Bitcoins para duas
instituições, uma delas disse que não ficará com recurso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/grupo-hacker-fez-doacao-para-caridadede-dinheiro-roubado-diz-bbc/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 23:42:34
Título: Justiça Eleitoral atende Luizianne Lins e derruba vídeo com fake news
Descrição: A candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza conseguiu ainda impedir a
disseminação de conteúdo falso por dois números de WhatsApp
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-eleitoral-atende-luiziannelins-e-derruba-video-com-fake-news/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 23:21:21
Título: Vídeo: jornalistas espanhóis dizem que “bolivianos de esquerda não sabem
o que é a civilização”
Descrição: Comentário foi feito por Alejandro Entrambasaguas, em live do canal
do YouTube de extrema-direita Estado de Alarma, ao analisar o resultado das
eleições na Bolívia
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-jornalistas-espanhois-dizem-quebolivianos-de-esquerda-nao-sabem-o-que-e-a-civilizacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 23:09:22
Título: VÍDEO: André Esteves, do BTG, diz que “sempre liga” para Guedes,
ministro minimiza
Descrição: O banqueiro e o ministro participaram nesta terça-feira de
conferência de um think thank dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-andre-esteves-do-btg-diz-quesempre-liga-para-guedes-ministro-minimiza/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 22:04:27
Título: Preços de óleo e arroz sobem mais e aceleram inflação nos supermercados
de SP
Descrição: Índice medido em setembro no varejo da capital paulista foi o maior
para o mês no Plano Real, alta no ano é de 8,3%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/precos-de-oleo-e-arroz-sobem-mais-eaceleram-inflacao-nos-supermercados-de-sp/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 22:04:23
Título: TJ do Rio bloqueia bens de Eduardo Paes por contratos com empresas de
ônibus
Descrição: Em nota, o ex-prefeito acusou o MP de usar um relatório do vereador
do Tarcísio Motta, do PSOL, para prejudicá-lo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tj-do-rio-bloqueia-bens-de-eduardopaes-por-contratos-com-empresas-de-onibus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 21:21:10
Título: STF nega semiaberto para Geddel, ex-deputado não pagou multa milionária
Descrição: O ex-ministro foi flagrado em 2017 com R$ 51 milhões distribuídos em
9 malas em apartamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-nega-semiaberto-para-geddel-exdeputado-nao-pagou-multa-milionaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 20:59:36
Título: Presidente brasileiro declara preferência por republicano na eleição
Descrição: Heloísa Villela e Breno Altman comentam declaração de Bolsonaro e os
ataques ao filho de Joe Biden a duas semanas da eleição nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/videos/presidente-brasileiro-declarapreferencia-por-republicano-na-eleicao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 20:46:13
Título: MP denuncia promotor por tentativa de suborno para soltar miliciano
preso
Descrição: Horácio Afonso de Figueiredo da Fonseca teria oferecido R$ 190 mil
por um habeas corpus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mp-denuncia-promotor-por-tentativa-desuborno-para-soltar-miliciano-preso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 20:37:52
Título: Carla Zambelli protocola projeto de lei contra vacina obrigatória para
Covid-19
Descrição: Proposta da deputada bolsonarista e seu colega Orleans e Bragança
cancela regra sancionada pelo próprio presidente em fevereiro, que previa tal
medida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carla-zambelli-protocola-projeto-delei-contra-vacina-obrigatoria-para-covid-19/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 20:11:52
Título: Acordo milionário: Grupo Caoa vai patrocinar por 3 anos as novelas da
Globo
Descrição: Este é o maior acordo publicitário da história da emissora para as
novelas do horário nobre
Url :https://revistaforum.com.br/midia/acordo-milionario-grupo-caoa-vaipatrocinar-por-3-anos-as-novelas-da-globo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 19:06:35
Título: WiFi precisa ser realmente livre, Por Thabata Ganga
Descrição: Gestão Dória/Covas utiliza UBSs, telecentros, CEUs e outras
localidades que já possuem internet para inflarem os números reais do atual WiFi
Livre SP
Url :https://revistaforum.com.br/debates/wifi-precisa-ser-realmente-livre-porthabata-ganga/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 19:02:06

Título: Delegada Patrícia, candidata que chamou Recife de “Recífilis”, minimiza
mensagens preconceituosas
Descrição: \Estaria eu em um parque de horrores?\, escreveu a candidata do
Podemos em 2011, quando já era delegada da Polícia Civil da capital pernambucana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delegada-patricia-candidata-quechamou-recife-de-recifilis-minimiza-mensagens-preconceituosas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 18:59:51
Título: Vídeo: Candidato bolsonarista faz ataque machista em debate à Prefeitura
de Cuiabá
Descrição: Abilio Junior (Podemos) disse a Gisela Simona (Pros) que ela é uma
“excelente participante da disputa eleitoral, mesmo sendo mulher”, afiliada da
Record que promoveu encontro não deu direito de resposta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-candidato-bolsonarista-fazataque-machista-em-debate-a-prefeitura-de-cuiaba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 17:47:11
Título: Bolsonaro coloca Brasil no meio da guerra comercial entre EUA e China
Descrição: Delegação norte-americana colocou 5G, cerne da competição com a
China, em acordos com o Brasil, embaixada do país asiático chama estratégia de
‘rede suja’ dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-coloca-brasil-no-meio-daguerra-comercial-entre-eua-e-china/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 17:22:11
Título: Justiça bloqueia R$ 29,4 milhões de Doria por autopromoção em ação na
Prefeitura de SP
Descrição: É a terceira condenação de João Doria por uso de dinheiro da
Prefeitura de São Paulo em gastos com propaganda visando a promoção da sua
imagem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-bloqueia-r-294-milhoes-dedoria-por-autopromocao-em-acao-na-prefeitura-de-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 17:01:27
Título: Após vitória de Arce, internautas viralizam tuíte de Luciano Huck
celebrando golpe na Bolívia
Descrição: Texto foi deletado pelo apresentador logo após sua publicação. \Errou
ao tentar se perpetuar no poder\, dizia o tuíte
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-vitoria-de-arce-internautasviralizam-tuite-de-luciano-huck-celebrando-golpe-na-bolivia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 16:47:17
Título: Ernesto Araújo ainda não se manifestou sobre vitória de Arce, por Ana
Prestes
Descrição: Arce diz que seu primeiro ato será pagar auxílio contra a fome que
Añez não executou
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/ernesto-araujo-ainda-naose-manifestou-sobre-vitoria-de-arce-por-ana-prestes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 15:35:07
Título: Antes de debate com botão silenciador, Trump convoca ex-Cambridge
Analytica para “gritar” nas redes
Descrição: Assustado com a possibilidade da derrota para Joe Biden, Donald Trump
está ressuscitando a turma que ajudou na vitória de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/antes-de-debate-com-botaosilenciador-trump-convoca-ex-cambridge-analytica-para-gritar-nas-redes/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2020-10-20 15:11:34
Título: Câmera de segurança flagra assédio de cliente contra vendedora em loja
de Cuiabá
Descrição: Vídeo mostra homem passando a mão no corpo da funcionária enquanto
finge interesse em produtos. Caso é investigado pela Delegacia dos Direitos da
Mulher
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/camera-de-seguranca-flagra-assedio-decliente-contra-vendedora-em-loja-de-cuiaba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 13:19:32
Título: Laerte vence Prêmio Vladimir Herzog com charge sobre o massacre de
Paraisópolis
Descrição: A charge foi publicada na capa da Folha dois dias após nove jovens
serem mortos pela PM durante um baile funk
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/laerte-vence-premio-vladimir-herzogcom-charge-sobre-o-massacre-de-paraisopolis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 13:09:27
Título: Com PTB de vice na disputa em SBC, Luiz Marinho diz que Roberto
Jefferson tentou boicotar aliança
Descrição: Presidente do PTB teria argumentado que está \tentando construir um
partido conservador\ e que, para isso, precisa \cotovelar o PT\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-ptb-de-vice-na-disputa-em-sbcluiz-marinho-diz-que-roberto-jefferson-tentou-boicotar-alianca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 12:28:42
Título: Conteúdos racistas antigos da Disney virão com aviso: “eram incorretos
então e agora”
Descrição: A medida surgiu após a empresa receber inúmeras críticas sobre o seu
conteúdo inalterado, muitos deles lançados há décadas
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/conteudos-racistas-antigos-da-disneyvirao-com-aviso-eram-incorretos-entao-e-agora/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 11:57:34
Título: Carol Solberg vai recorrer da pena de advertência pelo “Fora Bolsonao”:
“É censura”
Descrição: Carol foi advertida por se manifestar contra Bolsonaro durante
entrevista ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/carol-solberg-vai-recorrer-da-pena-deadvertencia-pelo-fora-bolsonao-e-censura/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-20 11:33:07
Título: Ministro de Bolsonaro nega respostas sobre investigação contra Sleeping
Giants
Descrição: Pasta ignorou 17 de 20 perguntas enviadas pela bancada do PSOL.
Argumento utilizado foi que o processo corre em sigilo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-de-bolsonaro-nega-respostassobre-investigacao-contra-sleeping-giants/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-21 04:05:54
Título: Bispos de Angola engrossam denúncia sobre retirada ilegal de dólares da
Igreja Universal no país
Descrição: Religiosos revelam como funcionava operação da igreja de Edir Macedo
para transportar dinheiro de fieis em sigilo para África do Sul e Brasil.The
post Bispos de Angola engrossam denúncia sobre retirada ilegal de dólares da
Igreja Universal no país appeared first on The Intercept.

Url :https://theintercept.com/2020/10/21/ex-bispos-da-universal-engrossamdenuncia-sobre-retirada-ilegal-de-dolares-da-igreja-em-angola/
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 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-negrose-latinos-de-votar/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-21 03:00:00
Título: Pandemia sanitária dá mais uma volta no parafuso da fome nos países
empobrecidos. Entrevista especial com José Graziano da Silva
Descrição: O Brasil está de volta ao Mapa da Fome desde 2018, segundo dados do
Instituto Brasileiro [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603908-pandemia-sanitaria-da-mais-uma-volta-noparafuso-da-fome-nos-paises-empobrecidos-entrevista-especial-com-jose-grazianoda-silva
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-20 03:00:00
Título: Os monopólios digitais 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-davigilancia-comercializada-entrevista-especial-com-jonas-valente
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-21 07:09:10
Título: Após cobrança de R$ 2 milhões, Doria assina novo decreto para isentar
imposto em remédio mais caro do mundo
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou na tarde desta
terça-feira (20) um decreto editado em caráter emergencial para garantir a
isenção de 18% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na
importação do Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo (cerca de R$ 12
milhões) indicado para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma
doença genética rara neurodegenerativa.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/apos-cobranca-de-2-milhoes-doria-assinanovo-decreto-para-isentar-imposto-em-remedio-mais-caro-do-mundo-24702917
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-21 06:00:12
Título: Partidos acusam irmão de Alcolumbre de caixa dois em Macapá
Descrição: O PSB e a Rede acusaram Josiel Alcolumbre, irmão de Davi Alcolumbre e
candidato à Prefeitura de Macapá, de caixa dois na campanha. A representação foi
protocolada na segunda-feira no Ministério Público Eleitoral do Amapá.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/partidos-acusam-irmao-dealcolumbre-de-caixa-dois-em-macapa-24703559
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-21 09:29:16
Título: Como inteligência artificial criou 'nudes' falsos de mais de 100 mil
mulheres compartilhados em redes
Descrição: Robô digital no Telegram 'tira a roupa' de fotos comuns de mulheres
postadas em redes sociais, segundo relatório, criação e compartilhamento de
'deep fakes' está aumentando.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54625897
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português

Data: 2020-10-20 21:50:35
Título: Apoio de Flávio Bolsonaro, plágio, Lava Jato: as polêmicas que Kassio
Nunes enfrentará na sabatina
Descrição: Expectativa é que indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal
será aprovado com apoio do Centrão e do PT.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54623749
Data: 2020-10-20 18:50:53
Título: A Igreja que detém direitos de sucessos de Rihanna e Beyoncé
Descrição: A Igreja da Inglaterra está entre os investidores de uma empresa que
vem adquirindo os direitos de canções pop. E não é a única.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54613224
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: 2020-10-20 14:11:22
Título: Economia chinesa: 4 chaves do notável crescimento do país após a queda
com a pandemia
Descrição: Dados recentes da economia chinesa mostram que gigante asiático
lidera recuperação mundial após colapso da pandemia, 4 pilares foram
fundamentais neste novo impulso econômico.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54570420
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-21 00:25:43
Título: Paulo Abrão: “Há um grave incremento de ataques à atuação de defensores
de direitos humanos”
Descrição: Ex-secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, brasileiro diz que Governos se aproveitam de pandemia e podem tornar
estados de emergência 'nova normalidade’
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-20/paulo-abrao-ha-um-graveincremento-de-ameacas-e-ataques-a-atuacao-de-defensores-de-direitos-humanos.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-21 00:13:12
Título: Pedro Almodóvar: “O algoritmo me apavora e horroriza”
Descrição: O cineasta, que estreia nesta quarta-feira ‘A Voz Humana’, confessa
que lhe parece um milagre chegar aos cinemas com um filme-experimento neste
momento de tantas dificuldades e expressa muitas dúvidas sobre este novo sistema
em que as histórias são escritas ao gosto do que dita o ‘big data’
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-21/pedro-almodovar-o-algoritmome-apavora-e-horroriza.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-20 19:31:48
Título: Seis homens, um porão e um plano para iniciar uma guerra civil nos EUA
Descrição: Adam Fox e seus amigos conspiravam para sequestrar a governadora de
Michigan, uma estrela do Partido Democrata, antes das eleições. Queriam, segundo
o FBI, provocar uma guerra. A ameaça das milícias privadas cresce em um clima de
elevada tensão política
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-20/seis-homens-um-porao-eum-plano-para-a-guerra-civil-nos-eua.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-20 12:31:07

Título: Joseph Stiglitz: “Warren Buffett paga menos impostos que a secretária
dele”
Descrição: O vencedor do Nobel de Economia afirma que a reforma tributária do
governo americano trouxe mais desigualdade e que está pessimista sobre a
recuperação. Trump é um “desastre econômico”, diz
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-20/joseph-stiglitz-warrenbuffett-paga-menos-impostos-que-a-secretaria-dele.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-20 19:42:15
Título: Guia cultural para entender uma sociedade dividida
Descrição: Livros sobre Trump, o feminismo, as armas, os opiáceos e o Vale do
Silício dominaram os quatro anos de mandato do presidente
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-18/guia-cultural-para-entenderuma-sociedade-dividida.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-20 17:10:41
Título: Lilia: defender a fauna aquática da Amazônia é defender o mundo
Descrição: Para Lilia Isolina Java Tapayuri, proteger o boto-cor-de-rosa é
sagrado. Esta é a décima e última história da série 'Rainforest Defenders\, que
apresenta líderes que lutam pela preservação da natureza
Url :https://brasil.elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/defender-a-faunaaquatica-da-amazonia-e-defender-o-mundo.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-20 00:00:00
Título: Ministro decidiu dar verba para ex-mulher, diz dirigente do PSL,
candidatos ameaçam ir à Justiça
Descrição: A revolta de mais de um terço dos candidatos a vereador do PSL em BH
não se restringe à capital mineira. Além da ex-mulher de Marcelo Álvaro Antônio,
que disputa uma vaga de vereadora e recebeu R$ 690 mil da verba do partido,
outra campeã de recursos é Delegada Sheila, candidata à prefeitura de Juiz de
Fora, com R$ 1,17 milhão.Leia mais (10/20/2020 - 23h40)
Url
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Título: Primeiro indicado de Bolsonaro ao STF chega ao Senado com ampla margem
de apoio
Descrição: O juiz federal do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região)
Kassio Nunes Marques, 48, primeiro ministro indicado ao STF (Supremo Tribunal
Federal) por Jair Bolsonaro, chegará à sabatina no Senado nesta quarta-feira
(21) com a expectativa de ser aprovado por larga vantagem de votos, inclusive
com o apoio da oposição.Leia mais (10/20/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Título: O nome do crime é milícia
Descrição: A má notícia vem de um consórcio de pesquisadores: metade dos bairros
do Rio de Janeiro estão ocupados por milícias. Um em cada três moradores da
cidade vive em áreas controladas por essas organizações criminosas. A boa
notícia está nas livrarias. É \A República das Milícias\, do repórter Bruno Paes
Manso, com um retrato da construção dessa ruína social.Leia mais (10/20/2020 23h15)
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 21 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quarta-feira
(21), marcada pela sabatina no Senado brasileiro, pela corrida em busca de
vacinas contra COVID-19, pelo acesso de pequenas empresas a crédito fornecido
pelo BNDES, pela disputa entre EUA e China pela 5G no Brasil e pela acusação de
monopólio ilegal do Google.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102116253743-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-21-de-outubro/
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Título: Irã realiza exercícios militares massivos de defesa antiaérea em grande
parte do país
Descrição: O Irã realiza hoje exercícios militares em grande escala em mais de
metade do país, destinados a proteger o seu espaço aéreo.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020102116253099-ira-realiza-exerciciosmilitares-massivos-de-defesa-antiaerea-em-grande-parte-do-pais/
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Título: Números de Guedes não refletem realidade sobre emprego no Brasil, avalia
socióloga
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo
brasileiro conseguiu diminuir os efeitos da pandemia no trabalho. A socióloga
Adriana Marcolino, no entanto, discorda do ministro e aponta inconsistência nos
números por ele apresentados.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102116253014-numeros-de-guedes-naorefletem-realidade-sobre-emprego-no-brasil-avalia-sociologa/
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Título: Quais são os 3 fatores que explicam o aumento de mortes violentas
durante pandemia?
Descrição: Após dois anos de queda, o número de mortes violentas voltou a
crescer no Brasil em pleno período de isolamento social da COVID-19.
Especialistas falaram à Sputnik Brasil sobre as razões para o aumento da
violência em 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102016252812-quais-sao-os-3-fatoresque-expmlica-aumento-de-mortes-violentas-durante-pandemia/
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Título: Fundador da Anvisa se diz cético quanto a estudo do MCTI sobre a
nitazoxanida
Descrição: O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e primeiro diretor
da Anvisa, criticou a promoção precoce que o governo brasileiro fez da
nitazoxanida, antes mesmo da publicação do estudo sobre a eficácia do
medicamento contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102016252476-fundador-da-anvisa-sediz-cetico-quanto-a-estudo-do-mcti-sobre-a-nitazoxanida-/
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Título: 'Bravata ou hipocrisia': diz especialista sobre riscos que Pompeo vê no
comércio Brasil-China

Descrição: Riscos apontados pelo secretário de Estado norte-americano, Mike
Pompeo, no comércio entre Brasil e China são \bravatas ou hipocrisia\, disse à
Sputnik Brasil especialista em relações internacionais.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102016252291-bravata-ou-hipocrisiadiz-especialista-sobre-riscos-que-pompeo-ve-no-comercio-brasil-china/
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Título: 'Pandemia Jair Bolsonaro' traz risco à liberdade de expressão, diz
presidente da ABI
Descrição: Um relatório internacional apontou que o Brasil é o país com a maior
queda na liberdade de expressão em 2020. Para comentar esse resultado, a Sputnik
Brasil ouviu Paulo Jerônimo de Souza, presidente da Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), que destacou clima de \humilhação\ contra jornalistas no país.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102016252127-pandemia-jairbolsonaro-pos-em-risco-a-liberdade-de-expressao-diz-presidente-da-abi/

