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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 15:14:40
Título: Lula defende impeachment de Bolsonaro por não comprar vacina contra a 
Covid-19
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu manhã desta 
quinta-feira (22) o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Pelo
Twitter, Lula afirmou que Bolsonaro cometeu o “crime de responsabilidade” ao 
“dizer que não vai comprar a vacina” contra o coronavírus desenvolvida pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-defende-impeachment-de-
bolsonaro-por-nao-comprar-vacina-contra-a-covid-19/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-22 21:00:46
Título: Explicando o voto de cajado evangélico – e como não cair nele
Descrição: As origens do voto de cajado, como ele funciona nas igrejas 
evangélicas e sua influência nas eleições. E um alerta: abuso de poder religioso
é crime. The post Explicando o voto de cajado evangélico – e como não cair nele 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/22/voto-cajado-evangelico-como-nao-cair-
nele/

Fonte: Xinhua
Título: Comentário: Mundo deve estar sóbrio para duras realidades na luta contra
uma pandemia global
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/23/c_139461582.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 20:22:29
Título: Butantan acusa Anvisa de atrasar vacina, Pazuello diz que vai obedecer 
Bolsonaro
Descrição: Com o atraso, produção de 40 milhões de doses do imunizante deve 
ficar só para o fim de janeiro, Bolsonaro proíbe compra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/butantan-acusa-anvisa-de-
atrasar-vacina-pazuello-diz-que-vai-obedecer-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 19:12:13
Título: Exclusivo: Covas contratou por R$ 10 milhões produtora de vídeo que “não
existe”
Descrição: Contratada na véspera da eleição, empresa não está no endereço do 
contrato e sócia não sabia informar sobre serviços
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/exclusivo-covas-contratou-por-r-
10-milhoes-produtora-de-video-que-nao-existe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 18:56:09
Título: Porto Alegre tem recorde de candidaturas trans para o legislativo
Descrição: Na capital gaúcha , são sete candidatas à Câmara de Vereadores, das 
quais uma integra uma candidatura coletiva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/porto-alegre-tem-recorde-de-
candidaturas-trans-para-o-legislativo
 
Fonte: Xinhua
Título: Indústria solar da China terá crescimento mais rápido em meio à meta de 
neutralidade de carbono
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Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/23/c_139461431.htm

Fonte: Xinhua
Título: Ações retrógradas dos EUA minam esforços globais em mudança climática, 
diz relatório
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/23/c_139462186.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 17:54:36
Título: Deputado do PSL quer proibir vacinação obrigatória da covid no Rio de 
Janeiro
Descrição: Projeto de lei de Anderson Moraes propõe impedir também a compra de 
qualquer vacina que seja produzida pela China
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/deputado-do-psl-quer-proibir-
vacinacao-obrigatoria-da-covid-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 17:19:16
Título: ONU repudia intimidação a advogados de Lula e envia carta ao governo 
braisleiro
Descrição: Relator especial das Nações Unidas criticou medidas do juiz Marcelo 
Bretas contra defensores do ex-presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/onu-pede-ao-brasil-que-respeite-
advogados-de-lula
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 16:43:17
Título: Mesmo sem condições sanitárias, justiça determina retorno das aulas em 
Porto Alegre 
Descrição: TJ-RS acolheu pedido da Procuradoria e determinou que todos 
professores retornem ao trabalho, Sindicato vai recorrer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/mesmo-sem-condicoes-sanitarias-
justica-determina-retorno-das-aulas-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 16:28:51
Título: Pandelivery: filme retrata cotidiano e condições de trabalho de 
entregadores de app
Descrição: Para os diretores, o documentário será uma ferramenta de 
conscientização \neste lento processo de mobilização\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/documentario-retrata-cotidiano-
e-condicoes-de-trabalho-de-entregadores-de-app
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 16:18:28
Título: Artigo | PIB chinês, em paridade de poder de compra, ultrapassa PIB 
estadunidense
Descrição: Excluindo a China das projeções de crescimento acumulado até 2021, os
números para a economia global ficam negativos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/artigo-pib-chines-em-paridade-
de-poder-de-compra-ultrapassa-pib-estadunidense
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 16:05:53
Título: Professores temporários da Estadual do Paraná reivindicam manutenção de 
contratos
Descrição: Docentes se manifestam contrários ao edital de contratação de novos 
profissionais temporários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/professores-temporarios-da-
estadual-do-parana-reivindicam-manutencao-de-contratos
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 15:25:55
Título: Recife: Instituto Menino Miguel é lançado para fortalecer a luta por 
justiça
Descrição: Órgão atuará nas periferias promovendo dignidade humana, nome 
homenageia o menino Miguel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/recife-instituto-menino-miguel-
e-lancado-para-fortalecer-a-luta-por-justica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 15:14:29
Título: Na cidade de Bolsonaro, quilombola disputa prefeitura e quer governo de 
coalizão
Descrição: O petista Oriel Rodrigues Moraes não pretende enfrentar o 
bolsonarismo no município e pede unidade para governar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/na-cidade-de-bolsonaro-
quilombola-disputa-prefeitura-e-quer-dialogo-com-o-presidente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 14:14:04
Título: Excluídos da audiência de conciliação, atingidos ocupam sede da Vale em 
Brumadinho
Descrição: Segundo o MAB, governo de Minas Gerais negocia a indenização para 
cobrir déficit da pandemia, MPF se negou a participar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/excluidos-da-audiencia-de-
conciliacao-atingidos-ocupam-sede-da-vale-em-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 13:00:17
Título: Último debate na TV esquenta campanha nos EUA, 30 milhões de eleitores 
já votaram
Descrição: Confronto entre os candidatos acontece nesta quinta (22), às 22h de 
Brasília, com transmissão ao vivo no Opera Mundi
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/ultimo-debate-na-tv-esquenta-
campanha-nos-eua-30-milhoes-de-eleitores-ja-votaram
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 12:07:01
Título: Oposição se manifesta contra veto de Bolsonaro a vacina chinesa: \Ato 
genocida\
Descrição: Parlamentares pedem a responsabilização criminal do presidente caso 
ele não recue na decisão de não comprar a CoronaVac
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/oposicao-se-manifesta-contra-
veto-de-bolsonaro-a-vacina-chinesa-ato-genocida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 11:55:17
Título: CTNBio realiza audiência que pode liberar trigo transgênico no Brasil 
Descrição: Iniciativa vem após Argentina liberar cultivo sob a condição de que o
Brasil aceite importar o produto modificado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/ctnbio-realiza-audiencia-que-
pode-liberar-trigo-transgenico-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 10:16:57
Título: Operação militarizada dificulta a integração de migrantes em Roraima
Descrição: Em meio à pandemia, estratégias adotadas pelo governo brasileiro 
desarticulam autogestão comunitária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/operacao-militarizada-dificulta-
a-integracao-de-migrantes-em-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 10:11:57
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Título: Bolsonaro retoma escolas especiais dos anos 1970 e segrega alunos com 
deficiência
Descrição: Além de inconstitucional, decreto é retrocesso de 30 anos em termos 
de política pública, diz ativista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/bolsonaro-retoma-escolas-
especiais-dos-anos-1970-e-segrega-alunos-com-deficiencia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 01:06:01
Título: Debate Trump x Biden – Quem venceu?
Descrição: O presidente Donald Trump e o ex-vice Joe Biden participam na noite 
desta quinta-feira (22) do último debate a 12 dias da eleição. O segundo e 
último debate da campanha é moderado por Kristen Welker, da NBC News. No 
primeiro tema, Covid-19, Trump disse que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ao-vivo-debate-trump-x-biden/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 00:17:07
Título: Datafolha: Russomanno, candidato de Bolsonaro, derrete e Boulos avança
Descrição: Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) aponta para uma 
disputa acirrada entre o atual prefeito Bruno Covas (PSDB), que aparece com 23%,
seguido de Celso Russomanno (Republicanos), candidato apoiado por Bolsonaro, com
20%, e de Guilherme Boulos (PSOL), 14%. Enquanto Russomanno derrete, caiu sete 
pontos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/datafolha-russomano-candidato-de-
bolsonaro-derrete-e-boulos-avanca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 23:33:05
Título: Ratinho anuncia que está com Covid-19, assista ao vídeo
Descrição: O apresentador Ratinho, do SBT, 64 anos, afirmou nesta quinta-feira 
(22) que está com covi-19. Ele publicou um vídeo nas redes sociais anunciando a 
doença. “Só passando por aqui para falar para vocês que tenho feito meus exames 
regulares da Covid-19 e que nesta semana 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ratinho-anuncia-que-esta-com-covid-
19-assista-ao-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 20:12:25
Título: Maju Coutinho: “Tem que mudar mentalidade ‘preto parado é suspeito, 
preto correndo é culpado'”
Descrição: A jornalista Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje, da Globo, 
foi um dos assuntos mais comentados nesta quinta (22) no Twitter. Após exibir 
uma reportagem que em um jovem negro foi solto hoje após ficar quase três anos 
preso injustamente. Tem que mudar mentalidade &#8216,preto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/maju-coutinho-tem-que-mudar-
mentalidade-preto-parado-e-suspeito-preto-correndo-e-culpado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 18:20:00
Título: Requião denuncia projeto de autonomia do Banco Central do Brasil
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), presidente de honra da Frente 
Pela Soberania, denunciou nesta quinta (21) o projeto que prevê gestão 
independente para o Banco Central do Brasil. O emedebista denunciou que a 
autonomia ao Banco Central foi apresentada por meio de um projeto do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/requiao-denuncia-projeto-de-
autonomia-do-banco-central-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 18:04:04
Título: [Vídeo] Chanceler de Bolsonaro tem orgulho do Brasil ser pária 
internacional
Descrição: Durante a cerimônia de formatura dos alunos do Instituto Rio Branco, 
o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que tem orgulho do 
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Brasil ser considerado um pária internacional. O raciocínio é que a Organização 
das Nações Unidas abandonou os ideais de liberdade e que, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-chanceler-de-bolsonaro-tem-
orgulho-do-brasil-ser-paria-internacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 16:13:12
Título: Guerra da Vacina: Oxford-AstraZeneca continuam testes apesar da morte de
voluntário
Descrição: A Universidade de Oxford e a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca 
continuam os seus ensaios clínicos no Brasil, apesar da morte de um dos 
voluntários brasileiros.De acordo com o canal de televisão Sky News, que citou 
fontes da universidade inglesa, um estudo independente do que ocorreu concluiu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/guerra-da-vacina-oxford-
astrazeneca-continuam-testes-apesar-da-morte-de-voluntario/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 15:31:11
Título: Bolsonaro volta atacar Doria na ‘guerra da vacina’: ‘Nanico projeto de 
ditador’
Descrição: A guerra desatada pelo presidente Jair Bolsonaro contra a SinoVac, 
vacina de origem chinesa, mas que será produzida pelo Instituto Butantan, 
renomada instituição científica vinculada ao governo paulista, teve um novo 
capítulo com os ataques desferidos, nesta quinta-feira (22), contra o governador
paulista João Doria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-volta-atacar-doria-na-
guerra-da-vacina-nanico-projeto-de-ditador/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 15:16:31
Título: Ibama interrompe hoje o combate a incêndios florestais
Descrição: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis  Ibama determinou nesta quarta-feira (21) que as brigadas de 
incêndios florestais interrompam o trabalho em todo o país, à meia noite desta 
quinta-feira (22). Confira o ofício assinado pelo chefe do Centro Especializado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ibama-interrompe-hoje-o-combate-a-
incendios-florestais/
 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 13:02:59
Título: Robôs pedem ‘Bolsonaro até 2026’ mas internautas reagem com memes e 
gozações
Descrição: Os robôs bolsonaristas do Twitter resolveram dar um incentivo para o 
presidente nesta quinta-feira (22) subindo a hashtag #ComBolsonaroAte2026 mas 
não está funcionando. A tag até que subiu, já está em segundo lugar entre os 
assuntos mais comentados do Brasil. O problema é que a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/robos-pedem-bolsonaro-ate-2026-mas-
internautas-reagem-com-memes-e-gozacoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 12:56:35
Título: Eleições 2020: Cresce número de candidatos da área de saúde
Descrição: Em meio à pandemia de covid-19, os registros de candidatos da área de
saúde aumentaram nas eleições municipais deste ano. Juntos, médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas somam 12.202, aumento de 
quase 20% em relação a 2016. Esse percentual ficou acima do crescimento de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleicoes-2020-cresce-numero-de-
candidatos-da-area-de-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 12:01:16
Título: [Vídeo] Ratinho Jr. avança na privatização da Educação no Paraná
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Descrição: O governo do Paraná, conduzido por Ratinho Jr (PSD), está preparando 
o terreno para terceirizar e privatizar a Educação Pública estadual. O primeiro 
passo será a contratação privada de agentes educacionais, que são os 
funcionários das escolas que cuidam da documentação, da alimentação e das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-ratinho-jr-avanca-na-
terceirizacao-da-educacao-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-22 11:53:56
Título: PT apresenta projeto que torna obrigatória vacinação contra a Covid-19
Descrição: A presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) e
o líder do partido na Câmara, Enio Verri (PR), apresentaram na Câmara projeto de
lei tornando obrigatória a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a 
proposta, que tem como coautores todos os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-apresenta-projeto-que-torna-
obrigatoria-vacinacao-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 23:09:36
Título: TV GGN 20h: As eleições municipais e o País que teima em nascer
Descrição: Confira o boletim desta quinta-feira, 22, comandado por Luis Nassif
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-eleicoes-municipais-e-o-pais-
que-teima-em-nascer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 23:01:33
Título: TCU aponta supostas irregularidades em contrato do Ministério da Saúde 
para comprar reagentes de testes de Covid-19
Descrição: Os indícios da fraude foram explanados ao TCU pela própria Diretoria 
de Integridade (Dinteg) do Ministério da Saúde
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/tcu-aponta-supostas-irregularidades-em-
contrato-do-ministerio-da-saude-para-comprar-reagentes-de-testes-de-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 22:30:37
Título: Anvisa dificulta importação de matéria-prima para produção de vacina 
chinesa no Brasil, diz Butantan
Descrição: Diretor-geral da instituição enviou um pedido de liberação 
excepcional da importação do produto em 23 de setembro. Mas, nesta quinta, 
recebeu a informação de que o tema só será tratado em novembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/anvisa-dificulta-importacao-de-materia-
prima-para-producao-de-vacina-chinesa-no-brasil-diz-butantan/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 21:48:42
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de quinta-feira, 22 de
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
23/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 20:24:01
Título: Websérie aborda histórias reais para refletir protagonismo jovem nos 
dias atuais
Descrição: Fragmentos de Nós Dois está com estreia marcada para 28 de outubro. 
Com formato pensando no \mobile\, a série será  transmitida via Instagram
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/webserie-aborda-historias-reais-para-
refletir-protagonismo-jovem-nos-dias-atuais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 19:18:01
Título: Bancada Feminista do PSOL pede investigação sobre participação de vice 
de Covas em máfia das creches

https://jornalggn.com.br/noticia/webserie-aborda-historias-reais-para-refletir-protagonismo-jovem-nos-dias-atuais/
https://jornalggn.com.br/noticia/webserie-aborda-historias-reais-para-refletir-protagonismo-jovem-nos-dias-atuais/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-23/
https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-23/
https://jornalggn.com.br/noticia/anvisa-dificulta-importacao-de-materia-prima-para-producao-de-vacina-chinesa-no-brasil-diz-butantan/
https://jornalggn.com.br/noticia/anvisa-dificulta-importacao-de-materia-prima-para-producao-de-vacina-chinesa-no-brasil-diz-butantan/
https://jornalggn.com.br/noticia/tcu-aponta-supostas-irregularidades-em-contrato-do-ministerio-da-saude-para-comprar-reagentes-de-testes-de-covid-19/
https://jornalggn.com.br/noticia/tcu-aponta-supostas-irregularidades-em-contrato-do-ministerio-da-saude-para-comprar-reagentes-de-testes-de-covid-19/
https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-eleicoes-municipais-e-o-pais-que-teima-em-nascer/
https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-eleicoes-municipais-e-o-pais-que-teima-em-nascer/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-apresenta-projeto-que-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pt-apresenta-projeto-que-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-ratinho-jr-avanca-na-terceirizacao-da-educacao-no-parana/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-ratinho-jr-avanca-na-terceirizacao-da-educacao-no-parana/


Descrição: Ricardo Nunes (MDB) teria uma teia de conexões com indicados 
políticos, empresas e parentes para lucrar com aluguel de creches de capital
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bancada-feminista-do-psol-pede-
investigacao-sobre-participacao-de-vice-de-covas-em-mafia-das-creches/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 18:49:02
Título: Bancários da Caixa explicam como contratar ou quitar crédito 
habitacional sem sair de casa
Descrição: De forma online, é possível, por exemplo, amortizar o valor das 
prestações usando o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Url :https://jornalggn.com.br/habitacao/bancarios-da-caixa-explicam-como-
contratar-ou-quitar-credito-habitacional-sem-sair-de-casa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 18:09:39
Título: Do golpe à lona: o melancólico fim da Lava Jato, por Tiago Muniz 
Cavalcanti 
Descrição: Se a Lava Jato já havia cumprido seu papel, sofria derrotas no 
Supremo Tribunal Federal e suas atividades esmoeciam, Sérgio Moro perdia espaço 
e voz no governo.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/do-golpe-a-lona-o-melancolico-fim-da-lava-
jato-por-tiago-muniz-cavalcanti/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 18:03:08
Título: Ensino médio paulista retoma aulas presenciais em novembro, decide Covas
Descrição: A informação foi dada na mesma ocasião da divulgação dos resultados 
do inquérito sorológico realizado com alunos e professores da rede municipal de 
ensino
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ensino-medio-paulista-retoma-aulas-
presenciais-em-novembro-decide-covas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 17:29:02
Título: IBGE: 382,5 mil empresas brasileiras fecharam as portas entre 2014 e 
2018
Descrição: O saldo afetou automaticamente o número de desempregados. Em cinco 
anos, 2,9 milhões de trabalhadores ficaram sem emprego
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ibge-3825-mil-empresas-brasileiras-
fecharam-as-portas-entre-2014-e-2018/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 17:23:37
Título: Acordos entre Brasil e EUA podem ser alterados por Biden, diz analista
Descrição: \Os Estados Unidos, como diz aí um secretário de Estado, não têm 
amigos, têm interesses\, lembra o especialista
Url :https://jornalggn.com.br/politica/acordos-entre-brasil-e-eua-podem-ser-
alterados-por-biden-diz-analista/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-22 17:10:52
Título: A vacina da vida e a cobertura jornalística da morte, por Gustavo Conde
Descrição: Em suma, negar a vacina chinesa a essa altura tétrica do campeonato 
das destruições sanitárias em massa é, realmente, assinar na própria testa a 
tatuagem “sou vacilão”.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/a-vacina-da-vida-e-a-cobertura-
jornalistica-da-morte-por-gustavo-conde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 10:21:57
Título: “Eu me envergonharia se ela berrasse a favor de um torturador”, diz 
Isabel Salgado, mãe de Carol Solberg
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Descrição: Ex-atleta celebra o resultado do julgamento da filha, mas condena 
repressão no esporte. \É como se dissessem 'atue, jogue e não se manifeste em 
nada'\, diz
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/eu-me-envergonharia-se-ela-berrasse-a-
favor-de-um-torturador-diz-isabel-salgado-mae-de-carol-solberg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 10:19:35
Título: Folha acusa Boulos de omitir do patrimônio na Justiça Eleitoral saldo de
R$ 579,53 em conta corrente
Descrição: \Acredite se quiser\, reagiu Boulos nas redes. Além do automóvel 
Celta - mesmo patrimônio declarado há dois anos quando concorreu à Presidência 
-, o candidato inclui os R$ 579,53 da conta bancária em que recebe remuneração 
por aulas e textos que produz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/folha-acusa-boulos-de-
omitir-do-patrimonio-na-justica-eleitoral-saldo-de-r-57953-em-conta-corrente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 10:00:33
Título: Cortes no orçamento: Exército vai gastar R$ 3,2 milhões em churrascos e 
jantares somente em Pernambuco
Descrição: Anúncio de contratação foi feito pelo Colégio Militar do Recife que 
lista entre as exigências, que as churrascadas sirvam picanha e os jantares atum
canadense, filé mignon e arroz com champignon e linguiça seca. Tudo regado a 
cerveja puro malte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cortes-no-orcamento-exercito-vai-
gastar-r-32-milhoes-em-churrascos-e-jantares-somente-em-pernambuco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 09:41:15
Título: Governo Bolsonaro não deve pagar 13º do Bolsa Família em 2020
Descrição: Parcela foi uma das principais bandeiras do ex-capitão na campanha de
2018. Após o pagamento, governo passou a boicotar tentativas de fazer o projeto 
ser permanente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-deve-pagar-13o-
do-bolsa-familia-em-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 09:33:28
Título: Vídeo em que humilha Pazuello foi exigência de Bolsonaro para manter 
ministro no cargo
Descrição: Presidente encenou visita surpresa ao general Eduardo Pazuello que, 
constrangido, disse estar \zero bala\ ao tratar a Covid com cloroquina e mostrar
submissão a Bolsonaro: \É simples assim, um manda e outro, obedece\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-em-que-humilha-
pazuello-foi-exigencia-de-bolsonaro-para-manter-ministro-no-cargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 03:18:39
Título: Candidato do PSOL enfrenta Russomanno na rua: “quem humilha trabalhador 
não merece ser prefeito”
Descrição: Candidato do PSOL enfrenta Russomanno na rua: “quem humilha 
trabalhador não merece ser prefeito”Danilo Pássaro, candidato a vereador e um 
dos líderes das manifestações antifascistas da torcida do Corinthians em meados 
deste ano, encarou o representante do bolsonarismo, que preferiu fugir do local 
sem responder. Veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidato-do-psol-enfrenta-russomanno-
na-rua-quem-humilha-trabalhador-nao-merece-ser-prefeito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 01:32:38
Título: Debate nos EUA: Trump promete vacina “logo”, mas desconversa quando 
moderadora pede data específica
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Descrição: Atual presidente disse que “teremos uma vacina estadunidense dentro 
de algumas semanas”, mas quando a jornalista Kristen Welker perguntou se ele 
garante que será em 2020, preferiu não confirmar
Url :https://revistaforum.com.br/global/debate-nos-eua-trump-promete-vacina-
logo-mas-desconversa-quando-moderadora-pede-data-especifica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 01:17:22
Título: UERJ prepara programação especial pelo centenário de Celso Furtado
Descrição: O Ano Comemorativo Celso Furtado será lançado na próxima terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/uerj-prepara-programacao-especial-pelo-
centenario-de-celso-furtado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 01:12:00
Título: Jornal Nacional aponta insatisfação de militares com desautorização de 
Pazuello por Bolsonaro
Descrição: \A desautorização pública do ministro foi considerada humilhante\, 
disse a repórter Delis Ortiz
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-aponta-insatisfacao-de-
militares-com-desautorizacao-de-pazuello-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 00:32:23
Título: Datena bate boca com Doria ao vivo por causa da vacina: “Uma das piores 
entrevistas”
Descrição: \Você não é médico\, exclamou Doria a Datena em um dos momentos mais 
tensos da entrevista, apresentador questionou segurança da vacina chinesa
Url :https://revistaforum.com.br/midia/datena-bate-boca-com-doria-ao-vivo-por-
causa-da-vacina-uma-das-piores-entrevistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 23:58:55
Título: Datafolha: Boulos lidera com 27% entre jovens de 16 a 24 anos
Descrição: O candidato do PSOL cresceu enquanto Russomanno despencou 15 pontos 
nessa faixa de idade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datafolha-boulos-lidera-com-27-entre-
jovens-de-16-a-24-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 23:55:26
Título: Revista Time muda logotipo: “Vote”
Descrição: Nova capa da tradicional publicação estadunidense toma partido em 
favor do movimento para incentivar a participação eleitoral no país, onde o voto
é facultativo
Url :https://revistaforum.com.br/global/revista-time-muda-logotipo-vote/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 23:06:13
Título: Datafolha: João Campos cresce, Marília, Patrícia e Mendonça seguem em 
empate técnico
Descrição: Candidatas do PT e do Podemos subiram e empate triplo persiste
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datafolha-joao-campos-cresce-marilia-
patricia-e-mendonca-seguem-em-empate-tecnico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 22:40:24
Título: Queimadas na Amazônia superam todo o ano de 2019, mostram dados do Inpe
Descrição: Ibama anunciou que terá de suspender combate a incêndios florestais, 
Bolsonaro diz que vai levar diplomatas ao bioma e eles não verão “nada 
queimando”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/queimadas-na-amazonia-superam-todo-o-
ano-de-2019-mostram-dados-do-inpe/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 22:28:58
Título: Datafolha: Martha e Benedita crescem no Rio, Paes e Crivella descem
Descrição: Disputa pela 2ª vaga no segundo turno segue acirrada e continua 
marcada por empates
Url :https://revistaforum.com.br/politica/datafolha-martha-e-benedita-crescem-
no-rio-paes-e-crivella-descem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 22:26:31
Título: Datafolha: Russomanno despenca e é ultrapassado por Covas, Boulos cresce
e já empata em 2º
Descrição: Disputa pela prefeitura de São Paulo fica cada vez mais embolada, com
Covas (PSDB) assumindo a liderança e Boulos (PSOL) empatando tecnicamente com 
Russomanno em segundo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/datafolha-russomanno-
despenca-e-e-ultrapassado-por-covas-boulos-cresce-e-ja-empata-em-2o/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 21:59:54
Título: EUA e Brasil lideram bloco de governos extremistas que impulsionam 
declaração anti aborto
Descrição: Manifesto lançado pelo governo de Donald Trump tem em Jair Bolsonaro 
um dos seus principais apoiadores. Também assinaram o texto países como Arábia 
Saudita, Hungria, Polônia, Egito e Emirados Árabes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eua-e-brasil-lideram-bloco-de-
governos-extremistas-que-impulsionam-declaracao-anti-aborto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 21:42:31
Título: Menina de 11 anos sofre estupro coletivo em BH, família ficou sabendo 
por vídeo no WhatsApp
Descrição: Três adolescentes acusados de cometer o estupro foram apreendidos e 
um homem de 23 anos que filmou a cena foi preso, após detenções, família da 
criança recebeu ameaças de morte
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/menina-de-11-anos-sofre-estupro-
coletivo-em-bh-familia-ficou-sabendo-por-video-no-whatsapp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 21:36:08
Título: Ministro do STJ aparece sem calças em sessão remota do tribunal
Descrição: O magistrado Néfi Cordeiro não quis se pronunciar sobre o \flagra\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-do-stj-aparece-sem-calcas-em-
sessao-remota-do-tribunal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 21:09:28
Título: Vacina de Oxford, “preferida de Bolsonaro”, terá matéria-prima da China,
diz Anvisa
Descrição: Em entrevista à CNN, diretor-presidente da agência afirma “é quase 
impossível” um produto feito 100% em um país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vacina-de-oxford-preferida-de-
bolsonaro-tera-materia-prima-da-china-diz-anvisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 20:50:50
Título: Membros da CPMI das Fake News publicam nota em solidariedade a Luizianne
Lins
Descrição: A candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza tem sido alvo de uma 
enxurrada de notícias falsas e já obteve vitórias na Justiça Eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/membros-da-cpmi-das-fake-news-
publicam-nota-em-solidariedade-a-luizianne-lins/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-22 20:03:18
Título: Justiça Eleitoral do Rio cassa candidatura de Lindbergh para vereador em
decisão que contraria TSE
Descrição: \Infelizmente é uma postura que se repete\, lamentou o ex-senador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-eleitoral-do-rio-cassa-
candidatura-de-lindbergh-para-vereador-em-decisao-que-contraria-tse/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 19:19:50
Título: TRE-RS mantém proibição a live de Caetano Veloso para Manuela por 4 
votos a 3
Descrição: Candidata alegava que evento não seria um “showmício”, por ser 
fechada, com cobrança de ingresso para arrecadar recursos para sua candidatura à
Prefeitura de Porto Alegre
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tre-rs-mantem-proibicao-a-live-de-
caetano-veloso-para-manuela-por-4-votos-a-3/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 19:05:11
Título: Coronel da PM que lutou contra maconha se rende à cannabis medicinal: 
“salva a minha filha”
Descrição: \Eu sempre acreditei que a cura está na natureza\, disse Israel 
Moura, nas redes, ele faz publicações polêmicas e apoia Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronel-da-pm-que-lutou-contra-maconha-
se-rende-a-cannabis-medicinal-salva-a-minha-filha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 18:32:56
Título: Desemprego e fome: resultado do desgoverno Bolsonaro
Descrição: Leia na coluna de Raimundo Bonfim: Em quase dois anos de desgoverno 
Bolsonaro os índices do Brasil não poderiam ser piores, e devem se agravar
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/raimundobonfim/desemprego-e-fome-
resultado-do-desgoverno-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 18:01:53
Título: Exclusivo: “Minha força vem das mulheres”, diz Patricia Arce, senadora 
eleita na Bolívia que foi humilhada durante o golpe
Descrição: Patricia Arce participou de entrevista exclusiva ao vivo no Fórum 
Café, assista
Url :https://revistaforum.com.br/global/exclusivo-minha-forca-vem-das-mulheres-
diz-patricia-arce-senadora-eleita-na-bolivia-que-foi-humilhada-durante-o-golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 18:00:09
Título: Por que o 5G da Huawei não é uma ameaça ao Brasil
Descrição: Na verdade, o que está por trás da denúncia de Trump é o 
reconhecimento de que a China saiu na frente no desenvolvimento de uma 
tecnologia que é disruptiva
Url :https://revistaforum.com.br/debates/por-que-o-5g-da-huawei-nao-e-uma-
ameaca-ao-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 17:07:00
Título: Chico Buarque e Martinho da Vila estão entre os finalistas do Prêmio 
Jabuti
Descrição: Nélida Piñon, Ruy Castro e Djamila Ribeiro também. Veja a lista 
completa aqui
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/chico-buarque-e-martinho-da-vila-estao-
entre-os-finalistas-do-premio-jabuti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 16:03:19
Título: Viralizou nas redes: Eu sou Fernanda Montenegro, você é Regina Duarte…
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Descrição: Um vídeo em que um homem comenta os motivos de ter se afastado das 
pessoas que amava por política viralizou nas redes e grupos de whatsapp, 
refletindo o sentimento de muitas pessoas, que passaram por momentos parecidos 
desde o início do último processo eleitoral  e até mesmo um pouco antes, com o 
golpe parlamentar [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/viralizou-nas-redes-eu-sou-
fernanda-montenegro-voce-e-regina-duarte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 15:09:13
Título: Igreja Universal censura publicação de Clara Averbuck no Twitter sobre 
culto com policiais
Descrição: Vídeo compartilhado pela escritora aborda o projeto Universal nas 
Forças Policiais, que diz combater o estresse da profissão através de \
assistência espiritual\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/igreja-universal-censura-
publicacao-de-clara-averbuck-no-twitter-sobre-culto-com-policiais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 14:24:20
Título: Candidata do PT em Salvador, Major Denice sofre ataques racistas e fake 
news e prepara denúncia
Descrição: Candidata diz que ataques se intensificaram com seu avanço na disputa
eleitoral. “Há interesses políticos em me prejudicar”, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/candidata-do-pt-em-salvador-major-
denice-sofre-ataques-racistas-e-fake-news-e-prepara-denuncia/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 12:11:39
Título: Pobres perdem 32% da renda com a pandemia, enquanto ricos apenas 3%, diz
estudo
Descrição: O boletim tem como base os dados sobre renda da Pnad, do IBGE, 
referentes aos segundos trimestres de 2020 e 2019
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pobres-perdem-32-da-renda-com-a-
pandemia-enquanto-ricos-apenas-3-diz-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 11:37:19
Título: Celso Russomanno tem dois carros e um imóvel bloqueados pela Justiça
Descrição: Processo cobra uma dívida de aluguel que chega a R$ 7 milhões. 
Candidato diz que sua assinatura em contrato foi fraudada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celso-russomanno-tem-dois-carros-e-um-
imovel-bloqueados-pela-justica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-22 11:36:05
Título: Advogado de Trump é filmado com as mãos nos genitais ao lado de jovem em
hotel
Descrição: Rudy Giuliani caiu em uma peça de falsa entrevista e a cena foi parar
no filme “Borat 2”, que estreia nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/advogado-de-trump-e-filmado-com-as-
maos-nos-genitais-ao-lado-de-jovem-em-hotel/
 
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: The Intercept
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Data: 2020-10-23 05:15:05
Título: Só uma reforma nas Forças Armadas pode pôr fim ao espírito golpista de 
nossos militares
Descrição: A maioria das democracias repensou papéis e funções das Forças 
Armadas pós-Guerra Fria, menos o Brasil. Aqui, 9 propostas para refundá-las.The 
post Só uma reforma nas Forças Armadas pode pôr fim ao espírito golpista de 
nossos militares appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/23/so-uma-reforma-nas-forcas-armadas-pode-
por-fim-ao-espirito-golpista-de-nossos-militares/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-22 21:00:46
Título: Explicando o voto de cajado evangélico – e como não cair nele
Descrição: As origens do voto de cajado, como ele funciona nas igrejas 
evangélicas e sua influência nas eleições. E um alerta: abuso de poder religioso
é crime. The post Explicando o voto de cajado evangélico – e como não cair nele 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/22/voto-cajado-evangelico-como-nao-cair-
nele/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-23 03:00:00
Título: Os mangues estão entre os ambientes mais ameaçados do planeta. 
Entrevista especial com João Meirelles
Descrição: A revogação de algumas resoluções ambientais pelo Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - Conama, entre elas a 303/2002, que trata da 
http://www.ihu.unisinos.br/603988-os-mangues-estao-entre-os-ambientes-mais-
ameacados-do-planeta-entrevista-especial-com-joao-meirelles

Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-23 06:00:42
Título: Defesa de Flávio leva a Bolsonaro suspeita que pode anular caso Queiroz,
governo se mobiliza para encontrar prova
Descrição: Passava das 18 horas do dia 25 de agosto quando um sorridente Jair 
Bolsonaro abriu seu gabinete, no terceiro andar do Palácio do Planalto, para 
receber Luciana Pires e Juliana Bierrenbach, as advogadas de Flávio Bolsonaro no
caso Queiroz. Na mesa retangular, esperavam Augusto Heleno, chefe do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI), e Alexandre Ramagem, diretor da Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin). 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/defesa-de-flavio-leva-bolsonaro-
suspeita-que-pode-anular-caso-queiroz-governo-se-mobiliza-para-encontrar-prova-
24706926
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-23 07:00:46
Título: Fux quer submergir
Descrição: Luiz Fux decidiu submergir por um tempo.Leia também: Fux quer criar 
vagas de conselheiros para Justiça Militar no CNJConsidera que teve um começo de
mandato no STF muito tumultuado, com o atrito criado com os ministros do STF, 
notadamente Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes, e com o próprio Jair 
Bolsonaro.ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E 
ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui para acessar a matéria na 
íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/fux-quer-submergir-24707768

 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-23 06:00:27
Título: Por que Doria e Bolsonaro brigam pela CoronaVac
Descrição: As disputas políticas entre o presidente Jair Bolsonaro e o 
governador de São Paulo, João Doria, ambos de olho nas eleições de 2022, podem 
atrapalhar o desenvolvimento das vacinas que estão sendo testadas no país, como 
ficou claro nos tristes episódios registrados na penúltima semana de outubro. O 
foco da briga é a vacina chinesa CoronaVac, que está avançada na fase de testes.
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Url :https://epoca.globo.com/sociedade/por-que-doria-bolsonaro-brigam-pela-
coronavac-24707493
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-23 07:52:14
Título: Trump x Biden: presidente se vende como outsider e democrata oferece 
empatia em debate com tom convencional
Descrição: Último embate direto entre candidatos republicano e democrata antes 
da eleição presidencial dos EUA, em 3 de novembro, teve acusações mas também 
discussão de política pública
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54657192
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-23 02:47:02
Título: EUA aprovam primeiro remédio contra covid-19, mas OMS diz que antiviral 
tem pouca eficácia
Descrição: Remdesivir foi criado inicialmente para combater ebola, e segundo 
agência americana mostrou reduzir tempo de recuperação para covid-19. No projeto
internacional Solidarity, entretanto, remédio não teve resultados animadores.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54655041
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-23 04:58:30
Título: Afiado, Biden golpeia Trump no último e equilibrado debate presidencial 
antes das eleições
Descrição: Republicano evita a estridência do primeiro encontro e trata de 
estender sobre Biden a sombra da corrupção
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-23/afiado-biden-golpeia-
trump-no-ultimo-debate-presidencial.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-22 15:08:04
Título: A geração antiarmas dos Estados Unidos chega às urnas
Descrição: Voto dos jovens, mais numerosos e etnicamente mais diversos, será 
decisivo para as chances do candidato democrata Joe Biden nas eleições norte-
americanas
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/geracao-antiarmas-dos-
estados-unidos-chega-as-urnas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-23 00:00:26
Título: As sombras depois da retumbante recuperação da China 
Descrição: O gigante asiático será a única economia avançada que crescerá em 
2020, exceção que ilustra suas peculiaridades estatísticas e financeiras
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-23/as-sombras-depois-da-
retumbante-recuperacao-da-china.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-22 17:19:40
Título: “O acordo com o Mercosul pode falhar se o Brasil não se comprometer 
contra o desmatamento da Amazônia”
Descrição: Novo comissário de Comércio da UE, Valdis Dombrovskis, destaca que a 
política protecionista de Trump criou problemas para o comércio mundial
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/o-acordo-com-o-mercosul-
pode-falhar-se-o-brasil-nao-se-comprometer-contra-o-desmatamento-da-
amazonia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-22 00:00:00
Título: Governador do Maranhão, Flávio Dino, vai ao STF contra o presidente Jair
Bolsonaro
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), foi ao STF contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quinta-feira (22).Leia mais 
(10/22/2020 - 23h14)

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/o-acordo-com-o-mercosul-pode-falhar-se-o-brasil-nao-se-comprometer-contra-o-desmatamento-da-amazonia.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/o-acordo-com-o-mercosul-pode-falhar-se-o-brasil-nao-se-comprometer-contra-o-desmatamento-da-amazonia.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/o-acordo-com-o-mercosul-pode-falhar-se-o-brasil-nao-se-comprometer-contra-o-desmatamento-da-amazonia.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-23/as-sombras-depois-da-retumbante-recuperacao-da-china.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-23/as-sombras-depois-da-retumbante-recuperacao-da-china.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/geracao-antiarmas-dos-estados-unidos-chega-as-urnas.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/geracao-antiarmas-dos-estados-unidos-chega-as-urnas.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-23/afiado-biden-golpeia-trump-no-ultimo-debate-presidencial.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-23/afiado-biden-golpeia-trump-no-ultimo-debate-presidencial.html
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54655041
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54657192
https://epoca.globo.com/sociedade/por-que-doria-bolsonaro-brigam-pela-coronavac-24707493
https://epoca.globo.com/sociedade/por-que-doria-bolsonaro-brigam-pela-coronavac-24707493


Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/governador-do-maranhao-flavio-dino-vai-ao-stf-
contra-o-presidente-jair-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 02:25:00
Título: Frente Parlamentar da Agropecuária elogia revisão de norma sobre 
trabalho no campo
Descrição: Governo anunciou a desburocratização de regras sobre saúde e 
segurança no trabalho rural
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702228-frente-parlamentar-da-
agropecuaria-elogia-revisao-de-norma-sobre-trabalho-no-campo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 23:38:00
Título: Projeto prevê captação de água da chuva em construções com mais de 250 
m²
Descrição: Água captada poderá ser usada na irrigação de jardins, limpeza de 
calçadas e descarga em vasos sanitários
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699463-projeto-preve-captacao-de-agua-
da-chuva-em-construcoes-com-mais-de-250-m%c2%b2/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 22:44:00
Título: Proposta estabelece pena de prisão para quem dirigir veículo com sinais 
de identificação adulterados
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702041-proposta-estabelece-pena-de-
prisao-para-quem-dirigir-veiculo-com-sinais-de-identificacao-adulterados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 22:25:00
Título: Projeto tipifica crime de preconceito contra criança ou adolescente 
adotado
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701330-projeto-tipifica-crime-de-
preconceito-contra-crianca-ou-adolescente-adotado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 22:09:00
Título: Frente parlamentar vai defender aumento de repasses para o SUS
Descrição: Grupo formado por deputados e senadores vai participar das discussões
do Orçamento de 2021
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702137-frente-parlamentar-vai-defender-
aumento-de-repasses-para-o-sus/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 20:53:00
Título: Escolha de ministro para o STF reacende debate sobre critérios de 
indicação para a Corte
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702126-escolha-de-ministro-para-o-stf-
reacende-debate-sobre-criterios-de-indicacao-para-a-corte/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 20:37:00
Título: Líder do governo diz que reformas são essenciais para retomada econômica
Descrição: Ricardo Barros defendeu a aprovação das reformas tributária e 
administrativa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702141-lider-do-governo-diz-que-
reformas-sao-essenciais-para-retomada-economica/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-10-22 20:06:00
Título: Proposta exige transação bancária imediata durante pandemias
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701319-proposta-exige-transacao-
bancaria-imediata-durante-pandemias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-22 19:07:00
Título: Cúpulas do Congresso ficarão iluminadas de verde no Dia da Pessoa com 
Nanismo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702121-cupulas-do-congresso-ficarao-
iluminadas-de-verde-no-dia-da-pessoa-com-nanismo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-23 07:39:39
Título: Razões econômicas ou políticas? Para que EUA, Israel e EAU criam fundo 
de investimento
Descrição: Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel concordaram em criar 
um fundo de investimento em projetos no Oriente Médio com uma capitalização 
superior a US$ 3 bilhões (R$ 16,80 bilhões).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020102316267157-razoes-
economicas-ou-politicas-para-que-eua-israel-e-eau-criam-fundo-de-investimento/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-23 07:39:31
Título: Irã pode entrar para lista dos 10 maiores supridores de armamentos do 
mundo, diz mídia
Descrição: Enquanto o Irã avança no desenvolvimento e produção de armamentos, o 
vice-ministro da Defesa do país afirmou que o Irã pode entrar para a lista dos 
maiores exportadores de armas, publicou mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020102316267141-ira-pode-entrar-para-
lista-dos-10-maiores-supridores-de-armamentos-do-mundo-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-23 07:12:32
Título: Como resultado das eleições na Bolívia revela papel da OEA no golpe de 
2019?
Descrição: Em entrevista à Sputinik, socióloga afirma que a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) \politizou\ sua missão eleitoral. Segundo a 
especialista, o órgão precisará fazer uma revisão interna para recuperar a 
credibilidade perdida.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102316267033-como-resultado-das-
eleicoes-na-bolivia-revela-papel-da-oea-no-golpe-de-2019/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-23 06:00:11
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 23 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta sexta-feira (23), marcada pela aprovação da Renda Básica em São Paulo, 
pelo alerta de Teerã para hostilidades em suas fronteiras e pelos sinais de que 
a chinesa Huawei pode estar sucumbindo às pressões dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102316266274-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-23-de-outubro-/
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