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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 23:13:04
Título: Oposição quer CPI para apurar uso do GSI na defesa de Flávio Bolsonaro
Descrição: Alessandro Molon (PSB-RJ) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) coletarão 
assinaturas para investigar ação do órgão do governo no caso em que o filho do 
presidente é suspeito de “rachadinhas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oposicao-quer-cpi-para-apurar-uso-do-
gsi-na-defesa-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-24 00:21:42
Título: Jornal Nacional aponta que “órgãos do governo se mobilizaram” para 
livrar Flávio Bolsonaro do Caso Queiroz
Descrição: O telejornal repercutiu as denúncias trazidas pela Revista Época que 
envolvem o GSI e a Abin
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-aponta-que-orgaos-do-
governo-se-mobilizaram-para-livrar-flavio-bolsonaro-do-caso-queiroz/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 21:48:53
Título: Plebiscito sobre nova constituição é neste domingo no Chile: saiba o que
está em jogo
Descrição: Comandos de campanha pelo \aprovo\ e \rechaço\ finalizaram as 
atividades com atos públicos na última quinta-feira (22)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/plebiscito-sobre-nova-
constituicao-e-neste-domingo-no-chile-saiba-o-que-esta-em-jogo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 19:50:18
Título: Justiça argentina retira agravante de travesticídio no caso da ativista 
Diana Sacayán
Descrição: Sentença inicial contra o assassino da travesti em Buenos Aires era 
considerada um marco histórico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/justica-argentina-retira-
agravante-de-travesticidio-no-caso-da-ativista-diana-sacayan
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 18:31:40
Título: Após mobilização, atingidos garantem participação em audiência sobre 
Brumadinho
Descrição: Deputados solicitam que o MPE impeça o acordo entre a Vale e o estado
de Minas, pois não teve anuência do legislativo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/apos-mobilizacao-atingidos-
garantem-participacao-em-audiencia-sobre-brumadinho
adadora-em-vaquinha-virtual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 17:33:38
Título: Trump depende de um \evento espetacular\ para virar contra Biden, avalia
especialista
Descrição: Para Flávio Thales, apenas um acontecimento extremamente negativo 
para os democratas afastaria Biden da Casa Branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/trump-depende-de-um-evento-
espetacular-para-derrotar-biden-avalia-especialista
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-10-23 16:45:43
Título: Na Semana do Livro, Rede de Bibliotecas Populares é lançada no Recife
Descrição: Campanhas Mãos Solidárias e Periferia Viva organizam inauguração, 
evento contará com presença de escritores locais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/na-semana-do-livro-rede-de-
bibliotecas-populares-e-lancada-no-recife
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 15:56:57
Título: Lindbergh Farias recorre contra cassação e continua campanha para 
vereador do Rio
Descrição: Ex-senador do PT disse que decisão de cassar sua candidatura \está em
absoluto confronto com o posicionamento do TSE\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/justica-eleitoral-do-rio-cassa-
candidatura-de-lindbergh-farias-candidato-recorre

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 14:43:48
Título: \Restinga e mangue ficam\: campanha denuncia o desmonte das políticas 
ambientais
Descrição: Ação busca reverter a revogação de resolução do Conama que deixa 
desprotegidos os biomas brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/restinga-e-mangue-ficam-
campanha-denuncia-o-desmonte-das-politicas-ambientais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 14:00:10
Título: Porto Alegre: Manuela lidera nos 1º e 2º turnos da pesquisa Methodus à 
Prefeitura
Descrição: Candidata do PCdoB também aparece na frente na intenção de votos 
espontânea
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/porto-alegre-manuela-lidera-nos-
1-e-2-turnos-da-pesquisa-methodus-a-prefeitura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 12:04:36
Título: Caetano defende direito de apoiar campanha de Manuela D'Ávila após TRE 
proibir live
Descrição: Desembargadores consideraram que o evento online equivale a um 
showmício, o que é proibido pela lei eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/caetano-defende-direito-de-
apoiar-campanha-de-manuela-d-avila-apos-tre-proibir-live
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 10:36:22
Título: Confira as regras para renegociação de dívidas do Fies divulgadas pelo 
MEC
Descrição: A resolução entra em vigor em 3 de novembro, valor da parcela mensal 
na renegociação não poderá ser inferior a R$ 200
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/confira-as-regras-para-
renegociacao-de-dividas-do-fies-divulgadas-pelo-mec
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-24 00:04:48
Título: Lula contesta nova acusação da Lava Jato e diz que é mais um ato de 
perseguição
Descrição: O ex-presidente Lula, por meio de sua defesa, reagiu nesta sexta-
feira (23) à nova denúncia apresentado pelo Ministério Público e aceita pelo 
juiz federal que substituiu Sergio Moro na 13ª vara criminal de Curitiba. Nesse 
novo processo, admitido pelo juiz federal Luiz Antônio Bonat, Lula 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-contesta-nova-acusacao-da-
lava-jato-e-diz-que-e-mais-um-ato-de-perseguicao/
 
Fonte: Blog do Esmael

https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-contesta-nova-acusacao-da-lava-jato-e-diz-que-e-mais-um-ato-de-perseguicao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-contesta-nova-acusacao-da-lava-jato-e-diz-que-e-mais-um-ato-de-perseguicao/
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/confira-as-regras-para-renegociacao-de-dividas-do-fies-divulgadas-pelo-mec
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/confira-as-regras-para-renegociacao-de-dividas-do-fies-divulgadas-pelo-mec
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/caetano-defende-direito-de-apoiar-campanha-de-manuela-d-avila-apos-tre-proibir-live
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/caetano-defende-direito-de-apoiar-campanha-de-manuela-d-avila-apos-tre-proibir-live
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/porto-alegre-manuela-lidera-nos-1-e-2-turnos-da-pesquisa-methodus-a-prefeitura
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/porto-alegre-manuela-lidera-nos-1-e-2-turnos-da-pesquisa-methodus-a-prefeitura
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/restinga-e-mangue-ficam-campanha-denuncia-o-desmonte-das-politicas-ambientais
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/restinga-e-mangue-ficam-campanha-denuncia-o-desmonte-das-politicas-ambientais
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/justica-eleitoral-do-rio-cassa-candidatura-de-lindbergh-farias-candidato-recorre
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/justica-eleitoral-do-rio-cassa-candidatura-de-lindbergh-farias-candidato-recorre
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/na-semana-do-livro-rede-de-bibliotecas-populares-e-lancada-no-recife
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/na-semana-do-livro-rede-de-bibliotecas-populares-e-lancada-no-recife


Data: 2020-10-23 22:45:45
Título: Professores entram na Justiça contra volta às aulas presenciais
Descrição: Ação é motivada pelo descumprimento, por parte do governo, de 
protocolos de segurança e prevenção ao novo coronavírus A APP-Sindicato entrou 
na Justiça contra o Estado do Paraná, nesta sexta-feira (23), pedindo a 
suspensão imediata da convocação de professores e funcionários, pais e 
estudantes para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/professores-entram-na-justica-
contra-volta-as-aulas-presenciais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 21:12:40
Título: Após ‘piti’ de Bolsonaro, Anvisa autoriza Butantan a importar 6 milhões 
de doses da vacina chinesa
Descrição: Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter um 
&#8216,piti&#8217, e cancelar a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa 
Coronavac, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou o Instituto Butantan a importar 6 milhões de doses da vacina 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/apos-piti-de-bolsonaro-anvisa-
autoriza-butantan-a-importar-6-milhoes-de-doses-da-vacina-chinesa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 20:49:34
Título: Gleisi critica o ‘Fora Bolsonaro’ da Lava Jato
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta sexta-
feira (23) que integrantes da Lava Lava se fazem de desentendidos ao pedir o 
Fora Bolsonaro. A dirigente petista se referiu ao ex-decano da força-tarefa Lava
Jato, Carlos Fernandes dos Santos Lima, que, em artigo, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-critica-o-fora-bolsonaro-da-
lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 20:18:52
Título: [Vídeo] ‘Primavera Fascista 2’ é mais um grito contra Bolsonaro
Descrição: Um grupo de rapers produziu um novo petardo sonoro contra o 
presidente Bolsonaoro. São Bocaum, Noventa, Mary Jane, Souto, Axant, DK, VK, 
Akilla, Dudu, com a produção de Tibery. Assista: A canção usa falas do 
presidente em que ele diz que vai livrar os filhos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-primavera-fascista-2-e-mais-
um-grito-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 20:01:02
Título: Deu no New York Times: Biden venceu Trump no debate
Descrição: O jornal New York Times, o maior do mundo, afirma nesta sexta-feira 
(23) que o democrata Joe Biden venceu o último debate contra o presidente 
republicano Donald Trump. Antes de prosseguir com esse texto um esclarecimento 
do Blog do Esmael: o Times torce pela vitória 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/deu-no-new-york-times-biden-venceu-
trump-no-debate/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 19:26:00
Título: Filho do senador pego com dinheiro nas nádegas também está encrencado
Descrição: Pedro Arthur Rodrigues, filho e suplente do senador Chico Rodrigues 
(DEM), terá dificuldades em assumir o cargo no Senado para substituir o pai. Ele
foi indicado por Chico Rodrigues de ser o dono de uma pepita de ouro e de uma 
arma de fogo não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/filho-do-senador-pego-com-dinheiro-
nas-nadegas-tambem-esta-encrencado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 18:56:16
Título: Bolsonaro batiza 36 caças Gripen comprados pelo governo do PT
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Descrição: O presidente Jair Bolsonaro batizou nesta sexta-feira (23), Dia do 
Aviador, os novos 36 caças Gripen comprados ainda no governo de Dilma Rousseff 
(PT). Bolsonaro esteve hoje na Base Aérea de Brasília para participar da 
solenidade, que também apresentou aviões de transporte KC 390 à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-batiza-36-cacas-gripen-
comprados-pelo-governo-do-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 18:16:35
Título: Requião debate Banco Central Independente na TV Esmael neste sábado às 
10h
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) será o entrevistado da tvEsmael
neste sábado, às 10 horas, sobre a proposta de Banco Central Independente. O 
governo Jair Bolsonaro propõe Banco Central Independente, autônomo, com mandato 
fixo de 4 anos, que transcenderia de uma gestão para a outra. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/requiao-debate-banco-central-
independente-na-tvesmael-neste-sabado-as-10h/
  
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 15:25:03
Título: Efeito Bolsonaro: Prévia da inflação de outubro tem a maior alta desde 
1995
Descrição: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que 
mede a prévia da inflação oficial do país, teve alta de 0,94% neste mês. Esta é 
a maior taxa para um mês de outubro desde 1995, quando havia ficado em 1,34%. A 
taxa também 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/efeito-bolsonaro-previa-da-
inflacao-de-outubro-tem-a-maior-alta-desde-1995/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 15:03:02
Título: Boff declara apoio a Boulos e Erundina em SP
Descrição: O teólogo, filósofo e escritor, Leonardo Boff, usou as redes sociais 
nesta sexta-feira (23) para declarar apoio à candidatura de Guilherme Boulos e 
Luiza Erundina (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. “Me desculpe o amigo Lula. 
Penso que em SP, segundo as pesquisas, o PT 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/boff-declara-apoio-a-boulos-e-
erundina-em-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 14:55:00
Título: Datena e João Doria batem boca em entrevista, assista
Descrição: O apresentador de TV José Luiz Datena entrevistou o governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), em seu programa na TV Bandeirantes e a conversa acabou
virando um grande bate-boca. Dória criticou a atitude do presidente Bolsonaro 
sobre vetar a compra da vacina chinesa Coronavac. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/datena-e-joao-doria-batem-boca-em-
entrevista-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 12:12:18
Título: Procurador da Lava Jato arrependido pede ‘Fora Bolsonaro’ em artigo 
publicado na Folha/UOL
Descrição: Depois de confessar numa entrevista à GloboNews que conspirou pela 
eleição do então candidato Jair Bolsonaro, em 2018, contra o petista Fernando 
Haddad, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-decano da força-
tarefa Lava Jato em Curitiba, anunciou em artigo que está pedindo &#8216,Fora 
Bolsonaro&#8217,. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/procurador-da-lava-jato-
arrependido-pede-fora-bolsonaro-em-artigo-publicado-na-folha-uol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-23 11:20:34
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Título: Covid-19: Deputado petista aciona PGR contra Bolsonaro por charlatanismo
e improbidade
Descrição: O deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou nesta quinta-feira 
(22), na Procuradoria-Geral da República (PGR), uma representação contra o 
presidente de extrema direita Jair Bolsonaro na qual requer sua investigação 
pelo crime de charlatanismo e também por praticar improbidade administrativa. A 
argumentação central da petição do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/covid-19-deputado-petista-aciona-
pgr-contra-bolsonaro-por-charlatanismo-e-improbidade/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 23:32:19
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de sexta-feira, 23 de 
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
24/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 23:01:55
Título: TV GGN 20hs: o advogado de Marcelo Bretas que vendia facilidades
Descrição: E mais: as negociações com a delação premiada, confira o comentário 
de Luis Nassif sobre as últimas notícias nesta sexta-feira, 23 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-o-advogado-de-marcelo-bretas-
que-vendia-facilidades/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 22:48:35
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama econômico global
Descrição: Mercado americano aguarda decisão sobre pacote de estímulos, bolsa 
chinesa fecha em baixa e Europa termina semana no azul
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
economico-global-3/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 22:21:07
Título: Advogado esclarece embate sobre direito de propriedade da vacina contra 
Covid-19
Descrição: Matheus Falcão explica a parte do Brasil neste latifúndio, em 
entrevista ao jornalista Luis Nassif. Confira.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/advogado-esclarece-embate-sobre-direito-
de-propriedade-da-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 21:34:50
Título: É preciso responder à infâmia contra João Cabral de Melo Neto, por 
Urariano Mota
Descrição: Ernesto Araújo criticou o escritor e diplomata João Cabral de Melo 
Neto, escolhido como patrono da turma de formandos do Instituto Rio Branco.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/e-preciso-responder-a-infamia-contra-joao-
cabral-de-melo-neto-por-urariano-mota/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 20:13:58
Título: Confiança do consumidor interrompe ritmo de retomada em outubro
Descrição: Índice medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) caiu 1 ponto na 
análise mensal, mas subiu 1,2 ponto na média móvel trimestral
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/confianca-do-consumidor-interrompe-ritmo-
de-retomada-em-outubro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 19:22:55
Título: Bolsonaro diz que Forças Armadas “sempre estarão prontas para defender a
pátria”
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Descrição: Durante evento da FAB, Bolsonaro ainda aproveitou a celebração do 
caça Gripen, uma aquisição do governo Dilma, como se fosse uma conquista de seu 
governo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-diz-que-forcas-armadas-sempre-
estarao-prontas-para-defender-a-patria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 18:40:50
Título: Portugal torna obrigatório uso de máscara ao ar livre
Descrição: País vem aprovando medidas para tentar conter o segundo surto de 
infecções pela Covid-19. Só ontem, 22, foram registrados 3.270 novos casos da 
doença
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/portugal-torna-obrigatorio-uso-de-mascara-
ao-ar-livre/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 18:18:21
Título: Após registrar queda nas pesquisas, Russomanno muda discurso e diz que 
apoia vacina chinesa
Descrição: Segundo DataFolha, candidato à Prefeitura de São Paulo recuou de 27% 
para 20% nas intenções de voto
Url :https://jornalggn.com.br/cidades/apos-registrar-queda-nas-pesquisas-
russomanno-muda-discurso-e-diz-que-apoia-vacina-chinesa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 17:35:47
Título: Decreto de Salles e Bolsonaro paralisou punição a crimes ambientais há 1
ano e meio
Descrição: Nenhuma multa ambiental está sendo cobrada no Brasil, graças a um 
decreto publicado em abril de 2019, que paralisou a punição dos crimes 
ambientais no país
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/decreto-de-salles-e-bolsonaro-
paralisou-punicao-a-crimes-ambientais-ha-1-ano-e-meio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-23 17:35:18
Título: PNAD Covid: Desemprego bate recorde e atinge 14% em setembro
Descrição: Resultado é o maior da série histórica elaborada pelo IBGE, população
desocupada também atinge nível recorde, chegando a 13,5 milhões
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pnad-covid-desemprego-bate-recorde-e-
atinge-14-em-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-24 01:56:18
Título: A vacina obrigatória e a liberdade humana
Descrição: Leia na coluna de Valerio Arcary: Não é razoável considerar a objeção
à vacinação contra um vírus com uma elevadíssima taxa de contágio um direito que
remete à esfera da vida privada
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/a-vacina-obrigatoria-
e-a-liberdade-humana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-24 00:00:07
Título: Famílias mais pobres gastam 26% da renda com comida, diz estudo
Descrição: No caso dos mais ricos, valor usado com alimentação representa apenas
5% de seus rendimentos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/familias-mais-pobres-gastam-26-da-
renda-com-comida-diz-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 22:50:58
Título: Lewandowski leva ao plenário do STF recursos sobre vacinação obrigatória
Descrição: O ministro pediu uma posição do presidente Jair Bolsonaro sobre o 
caso
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-leva-ao-plenario-do-stf-
recursos-sobre-vacinacao-obrigatoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 21:53:30
Título: A importância eleitoral da campanha de Guilherme Boulos para a esquerda,
por Severino Alves
Descrição: \Mesmo enfrentando todo o processo de criminalização dos movimentos 
sociais e de tentativa de isolamento dos partidos de esquerda na sociedade, 
Guilherme Boulos estabelece um polo de resistência estratégico no país, tanto do
ponto de vista político como do ponto de vista eleitoral\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-importancia-eleitoral-da-campanha-de-
guilherme-boulos-para-a-esquerda-por-severino-alves/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 21:39:17
Título: Brasil ultrapassa 156 mil vidas perdidas para a Covid-19, com 571 novos 
óbitos
Descrição: Diagnósticos confirmados de infecção do novo coronavírus em 24 horas 
voltam a bater em mais de 30 mil, 399.313 pacientes estão em acompanhamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-ultrapassa-156-mil-vidas-
perdidas-para-a-covid-19-com-571-novos-obitos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 21:38:11
Título: RedeTV! corta 25% de salários de jornalistas um mês após contratar 
Lacombe
Descrição: O Sindicato do Jornalistas de São Paulo tem denunciado a iniciativa 
da emissora de diminuir salários sem acordo com os trabalhadores
Url :https://revistaforum.com.br/midia/redetv-corta-25-de-salarios-de-
jornalistas-um-mes-apos-contratar-lacombe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 21:00:24
Título: Filme “Abraço” retrata o desafio de ser professor no Brasil
Descrição: No papo-cabeça, Cynara Menezes conversa com o cineasta DF Fiúza e com
a atriz Giuliana Maria
Url :https://revistaforum.com.br/videos/filme-abraco-retrata-o-desafio-de-ser-
professor-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 20:25:19
Título: Tirar dinheiro de bancos públicos não resolve dívida do país, diz 
federação de bancários da Caixa
Descrição: Entidade alerta que estatais financeiras poderão ter que devolver 
dinheiro ao Tesouro para formar “colchão da dívida”, o que descapitalizaria as 
instituições
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tirar-dinheiro-de-bancos-publicos-nao-
resolve-divida-do-pais-diz-federacao-de-bancarios-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 19:36:53
Título: Maia encontra Doria e justifica cancelamento de reunião em Brasília: 
“Virose a cada 15 dias”
Descrição: Tucano diz que se CoronaVac for “discriminada” e não entrar no 
calendário nacional, SP pode vendê-la a outros estados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maia-encontra-doria-e-justifica-
cancelamento-de-reuniao-em-brasilia-virose-a-cada-15-dias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 18:47:21
Título: Flávio Bolsonaro quer usar GSI em sua defesa no caso Queiroz
Descrição: O filho do presidente Jair Bolsonaro acionou o ministro Augusto 
Heleno alegando \risco à estabilidade institucional\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-quer-usar-gsi-em-sua-
defesa-no-caso-queiroz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 18:10:28
Título: General Ramos é rifado por buscar cargos e acomodar centrão no governo
Descrição: Nos bastidores, ministros e parlamentares estariam articulando a 
queda do chefe da Secretaria de Governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-ramos-e-rifado-por-buscar-
cargos-e-acomodar-centrao-no-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 17:03:21
Título: Líder da Federação de Mineiros da Bolívia é internado em La Paz após 
sofrer atentado
Descrição: Mídia local e sindicato afirmam que Orlando Gutiérrez foi agredido 
por opositores do MAS. Advogada já havia pedido proteção a ele em comissão 
internacional
Url :https://revistaforum.com.br/global/lider-da-federacao-de-mineiros-da-
bolivia-e-internado-em-la-paz-apos-sofrer-atentado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 16:55:31
Título: Salles ataca Ramos e ganha apoio de ministros incomodados com “bolha 
militar”, diz jornalista
Descrição: Ministro do Meio Ambiente chamou colega de “maria fofoca” após nota 
de Bela Megale, de O Globo, e bolsonaristas o apoiaram nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/salles-ataca-ramos-e-ganha-apoio-de-
ministros-incomodados-com-bolha-militar-diz-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 15:46:04
Título: Advogado acusado de influência junto a Marcelo Bretas na Lava Jato é 
alvo de operação da PF
Descrição: Advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, o \mais caro da Lava Jato\, é
investigado por oferecer aos clientes - como Eduardo Cunha e Fernando Cavendish 
- influência sobre Bretas, responsável pela força-tarefa no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-acusado-de-influencia-junto-
a-marcelo-bretas-na-lava-jato-e-alvo-de-operacao-da-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 15:08:14
Título: “O Papa está a serviço deste marxismo nojento”, diz Malafaia sobre 
“ativismo gay” de líder católico
Descrição: \O papa está a serviço deste marxismo nojento\, diz Malafaia sobre \
ativismo gay\ de Francisco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-papa-esta-a-servico-deste-marxismo-
nojento-diz-malafaia-sobre-ativismo-gay-de-lider-catolico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 14:30:39
Título: Alexandre Garcia vira “embaixador” de ação do TSE contra fake news e 
“ciclo de ódio”
Descrição: Um dos principais porta-vozes do bolsonarismo no meio jornalístico, 
Alexandre Garcia se tornou embaixador da campanha #EuVotoSemFake, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), deixando internautas perplexos, que levaram o nome do 
jornalista ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter. Não entre nesse 
ciclo do ódio on-line! Crie um ambiente virtual amigável e replique informação 
de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/alexandre-garcia-vira-
embaixador-de-acao-do-tse-contra-fake-news-e-ciclo-de-odio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 14:04:46
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Título: Bolsonaro humilha Pazuello e revolta militares
Descrição: O programa Fórum Onze e Meia fala sobre o vídeo do ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, e o presidente Jair Bolsonaro, após a polêmica envolvendo a 
vacina chinesa. Esta edição também traz as últimas pesquisas das eleições 
municipais e a análise do debate dos EUA entre Joe Biden e Donald Trump, com a 
correspondente da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-humilha-pazuello-e-revolta-
militares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 14:04:34
Título: Diogo Mainardi e Veja são condenados a pagarem R$ 70 mil a ex-diretor da
ANP
Descrição: Em 2009, Mainardi acusou o ex-diretor da ANP de de ser investigado 
por suposto desvio de royalties da Petrobras, que seria fake news segundo a 
defesa de Victor Martins
Url :https://revistaforum.com.br/midia/diogo-mainardi-e-veja-sao-condenados-a-
pagarem-r-70-mil-a-ex-diretor-da-anp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 13:51:02
Título: Caixa de supermercado humilhada por Russomanno faz poema em protesto à 
candidatura do deputado
Descrição: \Não só sou consumidor, sou cidadão. Não só sou eleitor, sou humano, 
sou paulistano. Aqui não, Celso Russomanno\, diz poema de Cleide Cruz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/caixa-de-supermercado-humilhada-por-
russomanno-faz-poema-em-protesto-a-candidatura-do-deputado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-23 13:43:35
Título: Bancários reagem contra 12 mil demissões
Descrição: O setor financeiro, sem produzir um único grão de arroz, é o que mais
lucra no país e mesmo assim, durante a pandemia e ferindo cláusula de acordo 
coletivo, suas instituições demitiram mais de 12 mil pessoas em 2020. Para 
denunciar isso, os trabalhadores do ramo financeiro, organizados na Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/bancarios-reagem-contra-
12-mil-demissoes/
 
Fonte: The Intercept
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: OGlobo
Data: 2020-10-24 07:21:49
Título: Bolsonaro tenta amenizar crise entre Salles e militares sem tomar 
partido
Descrição: BRASÍLIA — Após o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atacar 
pelas redes sociais o colega da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, 
chamando-o de #mariafofoca, o presidente Jair Bolsonaro entrou em campo para 
colocar panos quentes na situação. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-tenta-amenizar-crise-entre-
salles-militares-sem-tomar-partido-24710567
 

Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-24 06:30:14
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Título: Justiça não encontra deputada do PSL e candidato a vereador que atacaram
Felipe Neto
Descrição: A Justiça está penando para intimar a deputada Aline Sleutjes, do PSL
do Paraná, em uma queixa-crime movida por Felipe Neto.O Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios ligou para o gabinete da deputada diversas vezes,
em cinco dias úteis, por três semanas, e nada.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/justica-nao-encontra-deputada-do-
psl-candidato-vereador-que-atacaram-felipe-neto-24706598
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-24 06:00:45
Título: Defesa suspeita que Flávio foi alvo de devassa na Receita com ‘senha 
invisível’
Descrição: No documento que entregou ao Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI) em 25 de agosto, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador pode 
ter tido seus dados acessados na Receita Federal por uma “senha invisível”.Os 
advogados relataram que auditores fiscais dos escritórios da Inteligência e da 
Corregedoria da Receita no Rio — identificados pelas siglas Espei07 e Escor07 — 
chamam esta senha de \manto da invisibilidade\.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/defesa-suspeita-que-flavio-foi-
alvo-de-devassa-na-receita-com-senha-invisivel-1-24710312
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-24 07:00:02
Título: Itamaraty gastou R$ 100 mil no ano para presentear autoridades
Descrição: O Itamaraty gastou R$ 100 mil para presentear autoridades 
estrangeiras no último ano. Os materiais foram adquiridos por dispensa de 
licitação, de setembro de 2019 a setembro de 2020. Leia: Itamaraty tem 
dificuldade em encontrar feitos positivos de Ernesto Araújo Entre os presentes 
há obras em pedras semi-preciosas, pedras nacionais, azulejos, gravuras e até 
bebidas nacionais. A escultura de um pássaro em pedras semi-preciosas entregue 
ao presidente da Índia custou R$ 5,9 mil. Leia: Viagens de Bolsonaro custaram R$
13,4 milhões Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.(Por 
Eduardo Barretto)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/itamaraty-gastou-100-mil-no-ano-
para-presentear-autoridades-24710217
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-24 07:00:12
Título: Coluna | Sobre a responsabilização de Bolsonaro pela tragédia
Descrição: Os atos dos governantes têm consequências, embora nem sempre seja 
fácil identificá-las, ou medi-las, ainda mais num ambiente de disputa polarizada
entre narrativas, como o nosso. Q
Url :https://epoca.globo.com/denis-r-burgierman/coluna-sobre-responsabilizacao-
de-bolsonaro-pela-tragedia-24709565
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-24 09:54:15
Título: Covid entre indígenas: 'Só uma família na minha aldeia não foi infectada
com coronavírus'
Descrição: Com poucos testes diagnósticos e praticamente sem acesso a serviços 
de saúde, comunidade com 200 indígenas da etnia Huni Kuin, no Acre, tratou a 
covid-19 com plantas medicinais e doações.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54424190
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-24 01:40:30
Título: Voluntária da vacina de Oxford: “Exerci meu papel de cidadã como um ato 
de amor. Não tenho medo”
Descrição: Participante dos testes vacinais, Denise Abranches diz confiar na 
segurança da pesquisa experimental. Desinformação e briga ideológica dificultam 
recrutamento para estudos em curso no Brasil
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-23/voluntaria-da-vacina-de-oxford-
exerci-meu-papel-de-cidada-como-um-ato-de-amor-nao-tenho-medo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-23 14:01:22
Título: Anticorpos contra o coronavírus duram pelo menos sete meses
Descrição: Estudo com 6.000 pessoas mostra que os infectados geram uma reação 
imunológica adequada
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-23/anticorpos-contra-o-
coronavirus-duram-pelo-menos-sete-meses.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-23 23:58:37
Título: A participação eleitoral é a grande incógnita do plebiscito 
constitucional no Chile 
Descrição: A última eleição levou menos da metade dos chilenos às urnas, cifra 
que pode pôr em xeque a representatividade da consulta de domingo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-23/a-participacao-
eleitoral-e-a-grande-incognita-do-plebiscito-constitucional-no-chile.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-23 04:18:12
Título: Sócia de Jeffrey Epstein nega ter colaborado em esquema de pedofilia de 
ricos e famosos
Descrição: O depoimento de Ghislaine Maxwell sócia do financista, morto após ser
acusado de exploração sexual de menores, veio a público em Nova York
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-22/ghislaine-maxwell-nega-
ter-colaborado-com-jeffrey-epstein-em-seu-esquema-de-pedofilia-de-ricos-e-
famosos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-24 00:00:00
Título: Tribunal afasta governador de SC para prosseguir com impeachment
Descrição: O Tribunal Especial, decidiu, por 6 votos contra 4, que o governador 
de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), deve ser afastado por até 180 dias (seis
meses) do seus cargo. O colegiado é composto por cinco desembargadores sorteados
e cinco deputados escolhidos. A maioria votou por dar continuidade ao processo 
de impeachment em vez de arquivá-lo.Leia mais (10/24/2020 - 02h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/tribunal-afasta-governador-de-sc-para-prosseguir-com-
impeachment.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-24 00:00:00
Título: Câmara Federal deve eleger advogado filho de ministro do STJ para o CNJ
Descrição: A Câmara Federal deve eleger -em sessão virtual extraordinária nesta 
terça-feira (27)- o advogado Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia 
para ocupar, no próximo biênio, a vaga da Casa no CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça). Mário Henrique é filho do ministro Napoleão Nunes Maia, do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça). A Câmara confirma a [...]Leia mais (10/24/2020 -
02h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48382
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-24 00:23:00
Título: Projeto equipara desmatamento no Pantanal a danos à Mata Atlântica
Descrição: Quem destruir vegetação poderá ser punido com detenção de 1 a 3 anos 
ou multa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699871-projeto-equipara-desmatamento-no-
pantanal-a-danos-a-mata-atlantica/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 23:06:00
Título: Projeto garante a pacientes com câncer atendimento preferencial em 
repartições públicas
Descrição: Prioridade já é concedida a pessoas com deficiência, gestantes e 
idosos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699863-projeto-garante-a-pacientes-com-
cancer-atendimento-preferencial-em-reparticoes-publicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 22:35:00
Título: Médicos reafirmam importância do diagnóstico precoce do câncer de mama 
mesmo durante a pandemia
Descrição: Atraso na descoberta da doença reduz as chances de cura
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702468-medicos-reafirmam-importancia-do-
diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama-mesmo-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 22:11:00
Título: Proposta prevê a devolução para pessoas pobres de parte dos tributos 
sobre consumo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702293-proposta-preve-a-devolucao-para-
pessoas-pobres-de-parte-dos-tributos-sobre-consumo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 20:11:00
Título: Projeto prevê regras para divisão do Fundo Nacional da Cultura entre 
estados e municípios
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702036-projeto-preve-regras-para-
divisao-do-fundo-nacional-da-cultura-entre-estados-e-municipios/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 20:08:00
Título: Proposta cria programa de assistência remota a pessoa idosa ou com 
deficiência
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693451-proposta-cria-programa-de-
assistencia-remota-a-pessoa-idosa-ou-com-deficiencia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 19:17:00
Título: Proposta prevê indenização e pensão vitalícia para familiares de 
brigadistas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700959-proposta-preve-indenizacao-e-
pensao-vitalicia-para-familiares-de-brigadistas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 18:39:00
Título: Projeto isenta de crime político que distribuir bens durante calamidade
Descrição: Proposta foi motivada pelas eleições deste ano e pretende dar 
segurança jurídica para agentes políticos que distribuírem bens visando amenizar
os efeitos da pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702303-projeto-isenta-de-crime-politico-
que-distribuir-bens-durante-calamidade/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-23 17:43:00
Título: Projeto tipifica como crime de responsabilidade divulgação de fake news 
por político
Descrição: Os crimes de responsabilidade são passíveis de perda do cargo com 
inabilitação, por até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702300-projeto-tipifica-como-crime-de-
responsabilidade-divulgacao-de-fake-news-por-politico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-24 04:47:05
Título: Evo Morales viaja de Argentina para Venezuela após vitória de aliado na 
Bolívia
Descrição: Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, saiu nesta sexta-feira (23) da
Argentina em um avião da companhia aérea estatal venezuelana Conviasa com 
destino a Venezuela.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102416271268-evo-morales-viaja-de-
argentina-para-venezuela-apos-vitoria-de-aliado-na-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-24 03:41:06
Título: Tribunal aprova impeachment contra governador de Santa Catarina, vice-
governadora é absolvida
Descrição: A partir de terça-feira (27), a vice-governadora de santa Catarina 
Daniela Reinehr será a governante interina. O governador do estado Carlos Moisés
(PSL) é temporariamente afastado.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020102416271234-tribunal-aprova-
impeachment-contra-governador-de-santa-catarina-vice-governadora-e-absolvida/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-24 02:23:26
Título: Número total de casos de COVID-19 no mundo ultrapassa 42 milhões
Descrição: O número total de casos de COVID-19 confirmados no mundo ultrapassou 
42 milhões, segundo a Universidade Johns Hopkins, que monitora os casos de 
coronavírus no mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102416271105-numero-total-de-casos-
de-covid-19-no-mundo-ultrapassa-42-milhoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-24 00:41:37
Título: Alta demanda da China alavancou setor agropecuário do Brasil, avalia 
economista
Descrição: A projeção do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário de 2020, feita
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), aumentou de 1,6% para 
1,9%. Bons resultados da soja, principalmente, teriam alavancado o setor.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102416271057-alta-demanda-da-china-
alavancou-setor-agropecuario-do-brasil-avalia-economista/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-23 19:20:00
Título: Analista identifica antinacionalismo e jogo de interesses por trás de 
negacionismo bolsonarista
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, a cientista política Clarisse Gurgel 
avaliou a postura negacionista do governo brasileiro para além do meio ambiente,
identificando uma doutrina pró-americana e pró-mercado que guiaria as atitudes 
do presidente Bolsonaro e de seus ministros.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102316270321-analista-identifica-
antinacionalismo-e-jogo-de-interesses-por-tras-de-negacionismo-bolsonarista/
  
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-23 13:17:59
Título: Rússia condena sanções a Cuba e Venezuela por impacto negativo no campo 
humanitário
Descrição: Começou nesta quinta-feira (22) o fórum da Organização de Cooperação 
de Xangai (OCX), que vai durar dois dias, e do qual participam cerca de 50 
países. Tema principal do evento é \economia para pessoas\.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020102316269860-russia-condena-sancoes-
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Título: Operação Peter Pan: plano que roubou cerca de 14 mil crianças de Cuba
Descrição: Os processos migratórios de Cuba para os EUA nos últimos 60 anos 
tiveram várias nuances que vão de política a economia, mas nenhuma com tanto 
impacto como a Operação Peter Pan.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102316269316-operacao-peter-pan-
plano-que-roubou-cerca-de-14-mil-criancas-de-cuba/
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