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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-22 08:23:53
Título: Os relatos de quem vê crescer número de crianças desnutridas no Brasil: 
'dava para ver todos os ossos do corpo do bebê'
Descrição: Casos graves de subnutrição, mais comuns nos anos 1980, voltam a 
assombrar áreas atendidas pela Pastoral da Criança, pandemia deixou famílias 
mais empobrecidas e criou novos desafios para entidades de apoio à infância.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54605243

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 07:47:02
Título: Como será a vida nas grandes cidades no pós pandemia?
Descrição: Especialistas projetam alterações, mas apontam que desigualdades 
estruturais devem se aprofundar no “novo normal”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/como-sera-a-vida-nas-grandes-
cidades-no-pos-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 20:48:42
Título: Mesmo sendo maior produtor do mundo, Brasil suspende imposto para 
importação de soja
Descrição: Frei Sérgio debate junto com Silvio Porto a política de alimentação 
atual. Resultado é insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/mesmo-sendo-maior-produtor-do-
mundo-brasil-suspende-imposto-para-importacao-de-soja
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 20:47:33
Título: Vacinas, saúde pública e lucros privados: cientistas defendem quebra de 
patentes
Descrição: Pesquisadores analisam o cenário para imunização mundial de covid-19 
e pontuam que o caminho é a quebra de patentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/vacinas-saude-publica-e-lucros-
privados-cientistas-defendem-quebra-de-patentes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 19:50:31
Título: Vídeo | China revisa lei de proteção a crianças e adolescentes e inclui 
ciberespaço
Descrição: O legislativo do país aprovou, nesta semana, a revisão da Lei de 
Proteção de Menores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/video-china-revisa-lei-de-
protecao-a-criancas-e-adolescentes-e-inclui-ciberespaco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 19:37:11
Título: Irmãos Mattar, da Localiza, são os maiores doadores de campanha do 
Brasil 
Descrição: Salim Mattar doou para 110 candidatos, 70 do Novo. Entre os 
beneficiários, do Val e Holiday, do MBL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/irmaos-mattar-da-localiza-sao-
os-maiores-doadores-de-campanha-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 19:08:16
Título: Candidata a vereadora pelo Psol em Niterói (RJ) é ameaçada de morte em 
rede social
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Descrição: Benny Briolly foi alvo de ataques na noite da última terça-feira 
(20), candidata denunciou ameaças à polícia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/candidata-a-vereadora-pelo-psol-
em-niteroi-rj-e-ameacada-de-morte-em-rede-social
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 19:04:03
Título: Minas Gerais: falta de água agrava em quilombos e população clama por 
ajuda
Descrição:  Comunidades da região norte de Minas Gerais sofrem com falta de água
agravada com a pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/minas-gerais-falta-de-agua-
agrava-em-quilombos-e-populacao-clama-por-ajuda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 18:28:26
Título: Vale propõe fim do auxílio emergencial para atingidos pelo crime de 
Brumadinho (MG)
Descrição: Audiências sobre o tema acontecem nos dias 22 e 23 de outubro. 
Pessoas atingidas já iniciaram protestos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/vale-propoe-fim-do-auxilio-
emergencial-para-atingidos-pelo-crime-de-brumadinho-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 18:06:30
Título: Bolsonaro polemiza e atrasa debate sobre a imunização contra o 
coronavírus no Brasil
Descrição: Presidente afirma que toda e qualquer vacina está descartada e 
governo volta atrás na compra de doses da China
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/bolsonaro-polemiza-e-atrasa-
debate-sobre-a-imunizacao-contra-o-coronavirus-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 17:37:47
Título: Defesa da autonomia universitária marca homenagem a ex-reitor da Federal
do RS
Descrição: Professor Rui Oppermann recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/defesa-da-autonomia-
universitaria-marca-homenagem-a-ex-reitor-da-federal-do-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 17:27:23
Título: No Ceará, campanha luta pelo fim dos despejos durante a pandemia 
Descrição: Entre março e outubro deste ano, mais de 6.532 famílias foram 
removidas de suas casas durante a pandemia no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/no-ceara-campanha-despejo-zero-
luta-pelo-fim-dos-despejos-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 16:23:07
Título: Contra dependência de mineradoras, MAM lança cartilha para eleições 
municipais
Descrição: Movimento organizou informações para subsidiar o debate eleitoral, 
com propostas de enfrentamento às empresas do setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/contra-dependencia-de-
mineradoras-mab-lanca-cartilha-para-eleicoes-municipais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 15:10:17
Título: 2020: quase 30% de negociações com empresas têm perda no salário real do
trabalhador
Descrição: A pandemia, a crise financeira e o governo Bolsonaro (sem partido) 
dificultam as negociações
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/boletim-do-dieese-indica-piora-
nas-negociacoes-coletivas-dos-ultimos-dois-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 14:44:54
Título: 77% das brasileiras sofrem assédio pela internet, aponta pesquisa
Descrição: A maioria das meninas afirmou ter começado a sofrer assédio nas redes
sociais entre os 12 e 16 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/77-das-brasileiras-sofrem-
assedio-pela-internet-aponta-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 13:06:17
Título: IBGE: mulheres negras e pardas são as principais usuárias da atenção 
básica à saúde
Descrição: Aproximadamente 70% do público que utilizou o serviço do SUS era 
composto por mulheres, 60,9%, eram pretas ou pardas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/ibge-mulheres-negras-e-pardas-
sao-as-principais-usuarias-da-atencao-basica-a-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 11:00:30
Título: Bolsonaro age como \cão adestrado do Trump\ em disputa com a China, diz 
Sérgio Amadeu
Descrição: Visita de conselheiro de segurança dos EUA reforça relação de 
subordinação entre Bolsonaro e Trump na disputa pelo 5G
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/bolsonaro-age-como-cao-
adestrado-do-trump-em-disputa-com-a-china-diz-sergio-amadeu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 10:10:06
Título: Em dez anos, mais de 25 mil policiais e militares foram eleitos para 
cargos públicos
Descrição: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pela primeira vez, trouxe 
dados de agentes de segurança pública em eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/em-dez-anos-mais-de-25-mil-
policiais-e-militares-foram-eleitos-para-cargos-publicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 09:30:49
Título: Uneafro oferece aulas de inglês gratuitas para estudantes negros
Descrição: Inscrições vão até o dia 30 de outubro e as vagas são limitadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/uneafro-oferece-aulas-de-ingles-
gratuitas-para-estudantes-negros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 09:21:25
Título: Na falta de políticas públicas, MST treina agentes de saúde para atender
comunidades
Descrição: Cursos online vão até dezembro com representantes de diferentes 
localidades, a maioria mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/na-falta-de-politicas-publicas-
mst-treina-agentes-de-saude-para-atender-comunidades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 08:58:52
Título: Brasil é o único vizinho da Bolívia que ainda não cumprimentou Arce pela
vitória
Descrição: Presidente brasileiro foi o primeiro a reconhecer o governo não 
eleito de Jeanine Áñez, que assumiu após o golpe de 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/brasil-e-o-unico-vizinho-da-
bolivia-que-ainda-nao-cumprimentou-arce-pela-vitoria
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2020-10-22 09:43:40
Título: Trump vai perder e não reconhecer o resultado, prevê artigo no Estadão
Descrição: De golpe de Estado e outras cachorrices antidemocráticas, a velha 
mídia golpista brasileira entende bem. Que o digam a presidenta Dilma Rousseff 
(PT) e o ex-senador Aécio Neves (PSDB-MG). Que o digam Michel Temer (MDB), Jair 
Bolsonaro (sem partido) e o ex-ministro e ex-juiz Sérgio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/trump-vai-perder-e-nao-reconhecer-
o-resultado-preve-artigo-no-estadao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 01:35:50
Título: Senador Arolde de Oliveira morre no Rio vítima de Covid-19
Descrição: O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) morreu nesta quarta-feira (21),
aos 83 anos, vítima de Covid-19, doença respiratória causada pelo sars-Cov-2. 
Ele estava internado desde o início do mês. De acordo com uma postagem nas redes
sociais do senador, ele sofreu falência múltipla dos órgãos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/senador-arolde-de-oliveira-morre-
no-rio-vitima-de-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 00:35:48
Título: Bolsonaro fez o povo de cobaia com a cloroquina, diz PT
Descrição: O PT foi para ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro no caso da 
desistência da compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Sinovac. Para o 
partido, Bolsonaro usou o povo como cobaia durante toda a pandemia ao incentivar
a cloroquina sem qualquer comprovação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-fez-o-povo-de-cobaia-com-
a-cloroquina-diz-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 23:46:04
Título: Sérgio Moro fica em silêncio após aprovação de Kassio Marques para o STF
Descrição: O ex-ministro Sérgio Moro ficou em silêncio diante da aprovação no 
Senado, nesta quarta-feira (21), de Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal
Federal (STF). O desembargador do TRF1 foi aprovado pelos senadores com 57 votos
favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção. Ele substituirá o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/sergio-moro-fica-em-silencio-apos-
aprovacao-de-kassio-marques-para-o-stf/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 21:27:41
Título: Papa Francisco abençoa casamento gay em filme no Festival de Cinema de 
Roma
Descrição: O Papa Francisco afirmou em um filme que entra em cartaz nesta 
quarta-feira (21), na Itália, que os homossexuais precisam ser protegidos por 
leis de união civil. Foi a forma mais clara que Francisco já usou para falar de 
direitos dos LGBTIs. O casamento gay 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/papa-francisco-abencoa-casamento-
gay-em-filme-no-festiva-de-cinema-de-roma/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 20:25:44
Título: Dilma sobre veto de Bolsonaro à vacina chinesa: ‘Será responsável pelas 
mortes que vierem a ocorrer’
Descrição: A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) usou Twitter nesta quarta-feira 
(21) para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por ele ter vetado 
a vacina chinesa CoronaVac contra a Covid-19. “É Bolsonaro que tem feito o povo 
de cobaia, ao incentivar o uso de remédio inócuo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/dilma-sobre-veto-de-bolsonaro-a-
vacina-chinesa-sera-responsavel-pelas-mortes-que-vierem-a-ocorrer/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 19:33:27
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Título: URGENTE: Morre voluntário brasileiro que participava de testes da vacina
de Oxford-AstraZeneca
Descrição: Um voluntário brasileiro que participava do ensaio clínico da vacina 
contra o Sars-Cov-2 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica
AstraZeneca morreu. A ocorrência foi comunicado à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) na segunda-feira e divulgado nesta quarta-feira (21). Ainda 
não há detalhes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/urgente-morre-voluntario-
brasileiro-que-participava-de-testes-da-vacina-de-oxford-astrazeneca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 18:43:45
Título: Eduardo Pazuello, do ‘quartel’ da Saúde, está com Covid-19
Descrição: O ministro do quartel da Saúde, Eduardo Pazuello, está com Covid-19. 
A informação foi confirmada pela assessoria do ministro nesta quarta-feira (21).
Pazuello testou positivo para a doença nesta manhã de quarta. O diagnóstico vem 
justamente no dia em que ele foi desautorizado pelo presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eduardo-pazuello-do-quartel-da-
saude-esta-com-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 18:43:04
Título: Vazou! O vídeo do ano que nem o Intercept tem, assista
Descrição: Deputado bolsonarista sai no braço com o próprio filho, que também é 
deputado no Paraná O Blog do Esmael recebeu o vídeo do ano que nem o site The 
Intercept Brasil do jornalista Glenn Greenwald ainda teve acesso. O material é 
inédito, portanto. O deputado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/vazou-o-video-do-ano-que-nem-o-
intercept-tem-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 15:36:26
Título: Lições andinas
Descrição: Eles não compreendem essa outra Bolívia [Jorge Sanjinés] Roberto 
Amaral* Qualquer que seja a forma, o método e o objetivo do golpe de Estado, ele
é, sempre, o mais contundente dos instrumentos de negação da soberania popular. 
É o expediente de que a classe dominante 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/licoes-andinas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-21 15:27:59
Título: Collor é alvo de operação da PF que investiga esquema de corrupção em 
licenças ambientais no Paraná
Descrição: A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (21) a Operação O Quinto Ato, 
que investiga esquema de corrupção na liberação de licença ambiental para a 
instalação do Porto Pontal Paraná, terminal portuário privado localizado no 
município Pontal do Paraná (PR). De acordo com a PF, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/collor-e-alvo-de-operacao-da-pf-
que-investiga-esquema-de-corrupcao-em-licencas-ambientais-no-parana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 10:25:31
Título: Classe média e pobres sentem disparada nos preços dos alimentos e 
reduzem consumo
Descrição: Os preços dos produtos nos supermercados de São Paulo registraram 
alta de 2,24% no mês passado – um salto de 1,14% em relação a agosto. É o maior 
índice para setembro desde a criação do Real, em 1994
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/classe-media-e-pobres-sentem-
disparada-nos-precos-dos-alimentos-e-reduzem-consumo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 10:19:51
Título: Mulheres em marcha nos EUA: política e cidadania em ano eleitoral e de 
pandemia, por Renata Peixoto de Oliveira
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Descrição: O movimento “Women’s March” se formou em 2017, no rastro da posse do 
republicano, bilionário, autointitulado outsider da política e de direita Donald
Trump como presidente dos Estados Unidos.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/mulheres-em-marcha-nos-eua-politica-e-
cidadania-em-ano-eleitoral-e-de-pandemia-por-renata-peixoto-de-oliveira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 10:10:56
Título: SEO no jornalismo: questões éticas e a relação com o leitor, por Lívia 
de Souza Vieira
Descrição: O Google está atrás de páginas que têm conteúdo de qualidade não 
porque é bonzinho. Não estamos falando de uma ONG, mas de uma empresa 
multimilionária que visa o lucro.
Url :https://jornalggn.com.br/midia/seo-no-jornalismo-questoes-eticas-e-a-
relacao-com-o-leitor-por-livia-de-souza-vieira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 10:00:48
Título: Os 10 Mitos da Economia – Mito 1: emissão de moeda e inflação, por Luis 
Nassif
Descrição: O primeiro mito é que a inflação é um fenômeno inteiramente 
monetário, princípio consolidado em 1970 por Milton Friedman com sua famosa lei:
“A inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário no sentido em que é e
só pode ser gerado por um aumento da quantidade de dinheiro mais rápido do que o
da produção.”
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-10-mitos-da-economia-mito-1-
emissao-de-moeda-e-inflacao-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 22:00:08
Título: “Vacinas sendo feitas a toque de caixa não preocupa”, diz Pasternak
Descrição: A quantidade de vacinas e a velocidade dos estudos são respostas ao 
alto investimento financeiro visto na pandemia. O que a população deve observar 
é a eficácia e a segurança do imunizante. Assista
Url :https://jornalggn.com.br/politica/vacinas-sendo-feitas-a-toque-de-caixa-
nao-preocupa-diz-pasternak/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 21:58:38
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama global
Descrição: Mercados financeiros na Europa e na Ásia aguardam os desdobramentos 
sobre um novo pacote de estímulos pelo governo dos Estados Unidos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
global/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 21:19:28
Título: Duplo Mandato para o Banco Central e Fim das Operações Compromissadas, 
por Fernando Nogueira da Costa
Descrição: Infelizmente, pessoas de esquerda com pretensão de serem bem-
intencionadas desacreditam uma boa ideia ao associá-la aos bancos
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/duplo-mandato-para-o-banco-central-e-fim-
das-operacoes-compromissadas-por-fernando-nogueira-da-costa/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 19:56:30
Título: EUA anuncia sobretaxa para importação de alumínio
Descrição: Decisão atinge Brasil e outros 17 países, e foi tomada uma semana 
antes da visita de comitiva americana para assinatura de acordos comerciais
Url :https://jornalggn.com.br/comercio-exterior/eua-anuncia-sobretaxa-para-
importacao-de-aluminio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 19:55:20

https://jornalggn.com.br/comercio-exterior/eua-anuncia-sobretaxa-para-importacao-de-aluminio/
https://jornalggn.com.br/comercio-exterior/eua-anuncia-sobretaxa-para-importacao-de-aluminio/
https://jornalggn.com.br/artigos/duplo-mandato-para-o-banco-central-e-fim-das-operacoes-compromissadas-por-fernando-nogueira-da-costa/
https://jornalggn.com.br/artigos/duplo-mandato-para-o-banco-central-e-fim-das-operacoes-compromissadas-por-fernando-nogueira-da-costa/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-global/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-global/
https://jornalggn.com.br/politica/vacinas-sendo-feitas-a-toque-de-caixa-nao-preocupa-diz-pasternak/
https://jornalggn.com.br/politica/vacinas-sendo-feitas-a-toque-de-caixa-nao-preocupa-diz-pasternak/
https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-10-mitos-da-economia-mito-1-emissao-de-moeda-e-inflacao-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-10-mitos-da-economia-mito-1-emissao-de-moeda-e-inflacao-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/midia/seo-no-jornalismo-questoes-eticas-e-a-relacao-com-o-leitor-por-livia-de-souza-vieira/
https://jornalggn.com.br/midia/seo-no-jornalismo-questoes-eticas-e-a-relacao-com-o-leitor-por-livia-de-souza-vieira/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/mulheres-em-marcha-nos-eua-politica-e-cidadania-em-ano-eleitoral-e-de-pandemia-por-renata-peixoto-de-oliveira/
https://jornalggn.com.br/eua-canada/mulheres-em-marcha-nos-eua-politica-e-cidadania-em-ano-eleitoral-e-de-pandemia-por-renata-peixoto-de-oliveira/


Título: Nicolelis: Brasil deve estocar equipamentos e preparar população para 
nova quarentena
Descrição: Para cientista, País precisa se antecipar à segunda onda e informar à
população sobre a hipótese de retomada das restrições mais duras
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/nicolelis-brasil-deve-estocar-
equipamentos-e-preparar-populacao-para-nova-quarentena/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 19:29:13
Título: Giro GGN Queimadas: Pará é o estado com maior número de focos de 
incêndio
Descrição: No dia 20 de outubro, Pará é o estado com maior número de focos, com 
292 pontos. A variação é grande a cada dia, seja aumentando ou diminuindo o 
número de focos, mas sempre preocupante.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-para-e-o-estado-
com-maior-numero-de-focos-de-incendio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-21 19:09:30
Título: Crítica de apoiadores levou Bolsonaro a recuar na compra de vacinas
Descrição: Presidente não se opôs à aquisição em um primeiro momento, mas 
assessores dizem que a opinião mudou após repercussão nas redes sociais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/critica-de-apoiadores-levou-bolsonaro-a-
recuar-na-compra-de-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 10:31:50
Título: Pandemia faz aumentar para 35,2% o número de jovens não estudam nem 
trabalham
Descrição: Número representa o maior patamar já visto no país. Crescimento 
similar também foi registrado na faixa entre 25 e 29 anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pandemia-faz-aumentar-para-352-o-numero-
de-jovens-nao-estudam-nem-trabalham/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 10:17:21
Título: Folha, Estadão e O Globo criticam ideologização e politização da vacina 
contra a Covid: “Conter Bolsonaro”
Descrição: Em uníssono, jornais criticam a reação de Jair Bolsonaro ao apoio do 
Ministério da Saúde para a compra da Coronavac, vacina contra a Covid produzida 
por laboratório chinês. \É a ignorância que se faz arbítrio\, diz o Estadão
Url :https://revistaforum.com.br/midia/folha-estadao-e-o-globo-criticam-
ideologizacao-e-politizacao-da-vacina-contra-a-covid-conter-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 09:42:29
Título: Após sete meses de pandemia, auxílio ao setor cultural começa a ser pago
Descrição: Trabalhadores informais, espaços artísticos e cooperativas culturais 
receberão uma renda emergencial de R$ 600 por mês
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-sete-meses-de-pandemia-auxilio-ao-
setor-cultural-comeca-a-ser-pago/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 02:00:57
Título: Emicida reage a tentativa de Holiday de separar rap e movimento negro: 
“canalha mal-intencionado”
Descrição: “Uma pá de gente séria e talentosa, se mata de trabalhar e vocês num 
dão um RT. Canalha mal intencionado usa a palavra rap, vocês colocam ele na 
timeline de todo mundo”, criticou o rapper
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/emicida-reage-a-tentativa-de-holiday-
de-separar-rap-e-movimento-negro-canalha-mal-intencionado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 00:55:41
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Título: EUA acusam Rússia e Irã de tentar influenciar em suas eleições 
presidenciais
Descrição: Acusação de John Ratcliffe, diretor nacional de Inteligência dos 
Estados Unidos, é similar à feita por Hillary Clinton em 2016, e que foi 
ironizada por Donald Trump naquele então
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eua-acusam-russia-e-ira-de-tentar-
influenciar-em-suas-eleicoes-presidenciais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 00:28:06
Título: Jornal Nacional destaca que Bolsonaro desautorizou Pazuello
Descrição: O telejornal apontou que a vacina contra o coronavírus da Sinovac com
o Instituto Butantã \virou objeto de disputa política\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-bolsonaro-
desautorizou-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 00:15:37
Título: Comparação dos resultados na Bolívia indica que não houve “fraude” que 
justificou o golpe de 2019
Descrição: Centro de Estudos comparou relatório da OEA do ano passado com 
números oficiais da votação de 2020 e mostrou que as tendências são as mesmas 
que foram consideradas “inexplicáveis” naquele então, embora se repitam em todas
as eleições
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/comparacao-dos-resultados-na-bolivia-
indica-que-nao-houve-fraude-que-justificou-o-golpe-de-2019/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 00:14:55
Título: Justiça suspende regra da Funai que abre espaço para grilagem em terra 
indígena no PA
Descrição: Decisão liminar foi obtida pelo MPF e impede que territórios não 
demarcados sejam retirados de sistema de ocupação de terras
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-suspende-regra-da-funai-que-
abre-espaco-para-grilagem-em-terra-indigena-no-pa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 23:00:43
Título: O significado da vitória do MAS na Bolívia e a política externa do 
Brasil na AL
Descrição: O Fórum Sindical desta quarta-feira 21/10 recebe com exclusividade o 
embaixador Celso Luiz Nunes Amorim. Celso Amorim, como é mais conhecido, foi 
ministro da Defesa do primeiro governo Dilma e Ministro das Relações Exteriores 
dos dois mandatos do presidente Lula. Em 2009 foi indicato pela Foreign Policy, 
a mais importante revista sobre política estrangeira, como [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-significado-da-vitoria-do-mas-na-
bolivia-e-a-politica-externa-do-brasil-na-al/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 22:44:15
Título: Sob Bolsonaro, Ancine aprova só um projeto em dez meses, e MPF pede 
explicações
Descrição: Ofício da procuradoria aponta que agência tinha média mensal de 25 
projetos aprovados em 2018, presidente reduziu verba para a agência neste ano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sob-bolsonaro-ancine-aprova-so-um-
projeto-em-dez-meses-e-mpf-pede-explicacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 22:14:41
Título: Justiça manda Boulos publicar resposta de Russomanno por dizer que ele 
“odeia os mais pobres”
Descrição: Candidato do PSOL, no entanto, não se intimidou com a decisão do TRE 
e desafiou o candidato de Bolsonaro para um debate \cara a cara\ , \O puxa-saco 
do Bolsonaro foge dos debates e quer falar comigo pelo Twitter\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/justica-manda-boulos-
publicar-resposta-de-russomanno-por-dizer-que-ele-odeia-os-mais-pobres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 21:52:23
Título: Pesquisa NY Times: Biden ganha entre mulheres e negros, Trump se 
sustenta entre homens e brancos
Descrição: Candidato do Partido Democrata marca diferença também ao liderar 
entre eleitorado latino, com vantagem de 20%. Entre os afro-estadunidenses, 
apenas 4% dizem que vão votar no atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/global/pesquisa-ny-times-biden-ganha-entre-
mulheres-e-negros-trump-se-sustenta-entre-homens-e-brancos/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 21:34:51
Título: Os generais estão entregando sua dignidade para um débil mental
Descrição: Blog do Rovai: Com a desautorização de Bolsonaro nesta quarta-feira 
(21) de um acordo de intenção de compra da CoronaVac, vacina chinesa contra a 
Covid-19, firmado pelo Ministério da Saúde na terça-feira (20),  o mais 
apropriado seria Pazuello pedir demissão do governo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/os-generais-estao-entregando-
sua-dignidade-para-um-debil-mental/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 20:55:46
Título: Celso Amorim vai comentar sobre as eleições da Bolívia no Fórum Sindical
Descrição: Programação do canal da Fórum terá ainda a participação da senadora 
eleita Patricia Arce Guzmán na quinta-feira, no Fórum Café
Url :https://revistaforum.com.br/global/celso-amorim-vai-comentar-sobre-as-
eleicoes-da-bolivia-no-forum-sindical/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 20:50:23
Título: Desembargador que agrediu guarda civil de Santos sofre processo de R$ 
114 mil
Descrição: A ação leva em consideração que Eduardo Siqueira, além de ofender e 
humilhar o guarda, rasgou a multa pelo não uso da máscara
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desembargador-que-agrediu-guarda-civil-
de-santos-sofre-processo-de-r-114-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 20:03:28
Título: Diretor-presidente da Anvisa aprovado pelo Senado foi a aglomeração com 
Bolsonaro
Descrição: Médico e contra-almirante, Antonio Barra Torres reconheceu, na época,
que atitude poderia arranhar imagem da agência, órgão vai avaliar vacinas da 
Covid
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/diretor-presidente-da-anvisa-aprovado-
pelo-senado-foi-a-aglomeracao-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 19:14:09
Título: Chapa formada só por mulheres vence eleição do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de SP
Descrição: O próximo mandato do CAU contará com 77% de mulheres. A composição 
anterior, que tinha 76% dos conselhos estaduais representados por homens, ficou 
invertida
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/chapa-formada-so-por-mulheres-vence-
eleicao-do-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 18:58:28
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Título: “Temos armas assustadoras”: homem nos EUA é preso após ameaça de morte a
Biden, sua vice e apoiadores
Descrição: Homem deixou bilhete na casa de apoiadores do Partido Democrata em 
Maryland prometendo executar Biden e sua vice em rede nacional
Url :https://revistaforum.com.br/global/temos-armas-assustadoras-homem-nos-eua-
e-preso-apos-ameaca-de-morte-a-biden-sua-vice-e-apoiadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 17:20:50
Título: Pais de 545 crianças separadas na fronteira dos EUA por política de 
Trump não foram localizados
Descrição: Documento afirma que cerca de dois terços dos responsáveis foram 
deportados para a América Central
Url :https://revistaforum.com.br/global/pais-de-545-criancas-separadas-na-
fronteira-dos-eua-por-politica-de-trump-nao-foram-localizados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 16:00:47
Título: Rodrigo Maia alega “indispoição” e cancela reunião com Doria, após 
chilique de Bolsonaro
Descrição: Doria tem reunião programada na Anvisa para discutir a compra da 
coronavac e será recebido por Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-alega-indispoicao-e-
cancela-reuniao-com-doria-apos-chilique-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 15:50:40
Título: Homenagem aos que lutam em toda a América Latina, por Juca Ferreira
Descrição: A luta e a vitória do povo boliviano é uma luz iluminando o caminho 
de todos nós, do México ao Uruguai
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/jucaferreira/homenagem-aos-que-
lutam-em-toda-a-america-latina-por-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 15:27:02
Título: Nath Finanças é cobrada após fala de fundadora do Nubank e rebate: “Só 
existia eu na bancada?”
Descrição: \Você cobra posicionamento da pessoa que apanhou ou de quem bateu?\, 
questiona a influenciadora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nath-financas-e-cobrada-apos-fala-de-
fundadora-do-nubank-e-rebate-so-existia-eu-na-bancada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 14:24:04
Título: Entrevista: EVO MORALES fala sobre a vitória de Lucho Arce na BOLÍVIA
Descrição: Entrevista exclusiva com Evo Morales, feita por Breno Altman, do 
Opera Mundi. O ex-presidente fala sobre o resultado das eleições da Bolívia, com
vitória de Lucho Arce, do Movimento ao Socialismo (MAS).
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-evo-morales-fala-sobre-a-
vitoria-de-lucho-arce-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 13:21:18
Título: SUS pode perder 35 bilhões em 2021, defenda o SUS
Descrição: A Constituição de 1946 já garantia investimento contínuo do Orçamento
da União para a saúde e educação. Na Constituição de 1988 a saúde e educação 
pública foram estabelecidas como direitos para todos os brasileiros. Para 
garantir o direito à saúde foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS é 
nosso e é [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sus-pode-perder-35-bilhoes-em-2021-
defenda-o-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 12:58:09
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Título: Boulos vai se reunir com GCMs para ouvir demandas e propor polícia 
antirracista
Descrição: Candidato do PSOL em SP defende uma reforma no currículo preparatório
de guardas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-vai-se-reunir-com-gcms-para-
ouvir-demandas-e-propor-policia-antirracista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-21 12:50:15
Título: Acusada de racismo, mulher diz em vídeo: “Que mané macaco, nada, eu 
chamei de orangotango”
Descrição: O caso aconteceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/acusada-de-racismo-mulher-diz-em-
video-que-mane-macaco-nada-eu-chamei-de-orangotango/
 
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-engrossam-
denuncia-sobre-retirada-ilegal-de-dolares-da-igreja-em-angola/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-22 03:00:00
Título: Solidariedade é a principal marca da pandemia nas periferias. Entrevista
especial com Renato Meirelles
Descrição: Parece chover no molhado, mas para Renato Meirelles, do  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603950-solidariedade-e-a-principal-marca-da-
pandemia-nas-periferias-entrevista-especial-com-renato-meirelles
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-22 07:31:02
Título: STF disposto a garantir isenção da Anvisa na aprovação das vacinas
Descrição: Ministros do STF conversaram nesta quarta-feira e concordaram que, se
chegarem ao tribunal ações que peçam a garantia de que a Anvisa seguirá 
critérios técnicos para aprovar as vacinas, a corte é obrigada 
constitucionalmente a atender.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/stf-disposto-garantir-isencao-da-
anvisa-na-aprovacao-das-vacinas-24705686
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-22 07:29:26
Título: Pelé 80 anos: o jogo que deu ao craque o título de 'rei' em crônica de 
Nelson Rodrigues
Descrição: No dia 26 de fevereiro de 1958, Santos e América-RJ se enfrentaram 
pela primeira rodada do Torneio Rio-São Paulo. O clube santista venceu o time 
carioca por 5 a 3. Dos cinco gols do Santos, quatro foram marcados por Pelé. \
Sozinho, liquidou a partida, monopolizou o placar\, declarou o jornalista Nelson
Rodrigues (1912-1980). Presente no Maracanã, o autor de À sombra das chuteiras 
imortais (1998) gostou tanto da atuação do rapaz, então com 17 anos, que lhe 
dedicou uma crônica inteirinha
Url :https://epoca.globo.com/esportes/pele-80-anos-jogo-que-deu-ao-craque-
titulo-de-rei-em-cronica-de-nelson-rodrigues-24705685
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-22 06:15:22
Título: 'Tapa na cara', 'zombaria' e 'drible': a reação de políticos democratas 
aos novos acordos entre Brasil e EUA
Descrição: O anúncio de um novo pacto comercial entre os governos do Brasil e 
dos Estados Unidos, na última segunda-feira (19), foi rebatido com duras 
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críticas e ameaças por membros do comitê responsável por gastos públicos e 
regras tarifárias na Câmara dos Deputados norte-americana.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/tapa-na-cara-zombaria-drible-reacao-de-
politicos-democratas-aos-novos-acordos-entre-brasil-eua-24705647
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-22 07:00:50
Título: Ciência e Tecnologia quer que marco das startups avance no Congresso 
ainda em 2020
Descrição: O Ministério da Ciência e Tecnologia não quer esperar 2021 para dar 
prosseguimento ao marco das startups no Congresso.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ciencia-tecnologia-quer-que-marco-
das-startups-avance-no-congresso-ainda-em-2020-24704591
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-22 06:30:00
Título: Número de passageiros em voos nacionais no 3º semestre é o menor do 
século para o período
Descrição: O número de passageiros pagantes de voos domésticos no terceiro 
semestre deste ano é o menor para o período deste século.Foram 6,8 milhões 
pagantes de julho a setembro deste ano.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/numero-de-passageiros-em-voos-
nacionais-no-3-semestre-o-menor-do-seculo-para-periodo-24704576
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-22 07:00:40
Título: 'Quero que nenhuma mulher da Bolívia sofra maltratos', diz ex-prefeita 
humilhada por opositores e eleita senadora
Descrição: No ano passado, Patricia Arce Guzman, então prefeita da pequena 
cidade de Vinto, no departamento [estado] de Cochabamba, teve o cabelo cortado, 
foi pintada de vermelho e obrigada a andar descalça por vários quarteirões em 
meios aos gritos de “assassina! assassina!”. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/quero-que-nenhuma-mulher-da-bolivia-sofra-
maltratos-diz-ex-prefeita-humilhada-por-opositores-eleita-senadora-1-24705026
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-22 08:23:53
Título: Os relatos de quem vê crescer número de crianças desnutridas no Brasil: 
'dava para ver todos os ossos do corpo do bebê'
Descrição: Casos graves de subnutrição, mais comuns nos anos 1980, voltam a 
assombrar áreas atendidas pela Pastoral da Criança, pandemia deixou famílias 
mais empobrecidas e criou novos desafios para entidades de apoio à infância.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54605243
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-22 00:56:06
Título: Brasil desperdiça expertise do SUS e mergulha corrida pela vacina em 
caos político
Descrição: Bolsonaro rejeita imunizante chinês e governador paulista, Estados e 
oposição ameaçam acionar STF. Nova crise expõe descoordenação na pandemia e, de 
quebra, alimenta antivacinas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-22/brasil-desperdica-expertise-do-
sus-e-mergulha-corrida-pela-vacina-em-caos-politico.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-algoritmo-
me-apavora-e-horroriza.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-21 00:00:00
Título: Chile, 2020: plebiscito e paridade renovam a democracia
Descrição: No próximo domingo, dia 25, os chilenos dirão se querem uma nova 
Constituição ou se preferem emendar a atual -e, em qualquer hipótese, decidirão 
quem se incumbirá da tarefa. Na Suíça, por exemplo, o plebiscito seria uma 
trivialidade. Longe disso no país andino, onde, há um ano, a política e a vida 
cotidiana viraram de ponta-cabeça, sob o impacto de um insuspeitado terremoto de
protestos de rua contra o aumento das passagens do metrô de Santiago.Leia mais 
(10/21/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2020/10/chile-2020-plebiscito-e-paridade-
renovam-a-democracia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 10:39:00
Título: Câmara debate fraudes nos fundos eleitoral e partidário
Descrição: Os convidados vão abordar desde tipos fraudes identificadas nas 
análises das conta  até questões ligadas às dificuldades de compreender os dados
divulgados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700660-camara-debate-fraudes-nos-fundos-
eleitoral-e-partidario/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 00:37:00
Título: Projeto permite uso de vale-transporte para embarque no sistema seletivo
Descrição: O transporte seletivo geralmente utiliza veículos como micro-ônibus e
vans, levando apenas passageiros sentados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699162-projeto-permite-uso-de-vale-
transporte-para-embarque-no-sistema-seletivo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-21 23:31:00
Título: Proposta autoriza controle estatal sobre os preços em situações de 
pandemia
Descrição: União, estados, Distrito Federal e municípios poderão intervir no 
mercado para reprimir abusos nos preços
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701664-proposta-autoriza-controle-
estatal-sobre-os-precos-em-situacoes-de-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-21 22:13:00
Título: Proposta regulamenta telemedicina em casos de calamidade pública ou 
quarentena
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701662-proposta-regulamenta-
telemedicina-em-casos-de-calamidade-publica-ou-quarentena/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-21 21:43:00
Título: Gastos do governo com pandemia chegam a R$ 38,2 bi na saúde e R$ 2,7 bi 
na cultura
Descrição: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados faz acompanhamento 
diário da execução do chamado \orçamento de guerra\, voltado ao combate à Covid-
19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701831-gastos-do-governo-com-pandemia-
chegam-a-r-382-bi-na-saude-e-r-27-bi-na-cultura/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-21 20:20:00
Título: Relator cobra votação diretamente em Plenário de proposta que combate 
supersalários
Descrição: NA
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701771-relator-cobra-votacao-
diretamente-em-plenario-de-proposta-que-combate-supersalarios/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-22 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 22 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (22), marcada pela confirmação de Kassio Marques para cadeira no 
STF, a participação de Obama na campanha presidencial nos EUA e a declaração do 
Papa em favor da união civil de casais homossexuais.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102216259793-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-22-de-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-22 06:00:00
Título: Enviado de Trump tentou negociar secretamente a saída de Maduro, revela 
Bloomberg
Descrição: No mês passado, na Cidade do México, um influente funcionário da 
administração Trump se reuniu com um representante do governo Maduro a fim de 
tentar negociar a saída pacífica do líder venezuelano, escreve agência de 
notícias.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102216260055-enviado-de-trump-
tentou-negociar-secretamente-a-saida-de-maduro-revela-bloomberg/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-22 05:45:37
Título: Diretor do Centro Gamaleya comenta morte de voluntário brasileiro da 
vacina da AstraZeneca
Descrição: O diretor do Centro Gamaleya, Aleksandr Gintsburg, comentou a morte 
de um voluntário brasileiro durante os testes da vacina da farmacêutica anglo-
sueca AstraZeneca.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020102216260006-diretor-do-
centro-gamaleya-comenta-morte-de-voluntario-brasileiro-da-vacina-da-astrazeneca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-22 05:28:50
Título: Uso de yuans na Argentina demonstra crescente papel da China na América 
Latina, diz especialista
Descrição: Em meio ao crescente papel da China na economia mundial, Buenos Aires
anuncia que vai permitir o uso de yuans em operações de comércio internacional.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020102216259866-uso-de-yuans-na-
argentina-demonstra-crescente-papel-da-china-na-america-latina-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-21 12:21:16
Título: Barack Obama entra na campanha de Joe Biden e faz discurso na 
Pensilvânia
Descrição: Estado da Pensilvânia é visto tanto por democratas quanto por 
republicanos como um termômetro para as eleições do dia 3 de novembro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102116256562-barack-obama-entra-na-
campanha-de-joe-biden-e-faz-discurso-na-pensilvania/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-21 08:41:28
Título: Trump tem conta bancária chinesa, segundo The New York Times
Descrição: O jornal The New York Times revelou que o presidente dos Estados 
Unidos possui três contas bancárias no exterior – no Reino Unido, na Irlanda e 
na China.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102116254988-trump-tem-conta-
bancaria-chinesa-segundo-the-new-york-times/
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