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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 20:50:30
Título: Dirigente do MST é sequestrado e assassinado a tiros no Paraná
Descrição: O dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ênio 
Pasqualin, foi executado a tiros na noite de sábado (24) no município de Rio 
Bonito do Iguaçu (PR), onde vivia com a família, no Assentamento Ireno Alves dos
Santos. Segundo o MST, Ênio foi retirado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/dirigente-do-mst-e-sequestrado-e-
assassinado-a-tiros-no-parana/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 00:49:38
Título: Chile aprova em plebiscito nova Constituição
Descrição: Os chilenos aprovaram no plebiscito deste domingo (25), por ampla 
maioria, a realização de uma nova Constituição. De acordo com apuração parcial, 
cerca de 80% da população do Chile votou pela nova Carta Magna. A atual 
Constituição do Chile foi herdada da ditadura de Augusto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/chile-aprova-em-plebiscito-nova-
constituicao/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-26 03:00:00
Título: Plano de expansão de barragens hidrelétricas na Bacia Amazônica coloca 
em risco populações locais e a biodiversidade. Entrevista especial com Philip M.
Fearnside
Descrição: Até 1975 não havia barragens na Bacia Amazônica brasileira. Mas, nos 
últimos 45 anos, foram construídas ou estão em construção por v [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604025-plano-de-expansao-de-barragens-
hidreletricas-na-bacia-amazonica-coloca-em-risco-populacoes-locais-e-a-
biodiversidade-entrevista-especial-com-philip-m-fearnside
  
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-25 04:03:17
Título: Boicote à vacina chinesa é o maior atentado de Bolsonaro contra a saúde 
pública
Descrição: A postura omissa de Rodrigo Maia até aqui normaliza o projeto 
bolsonarista de destruição do estado. A tragédia da covid terá as digitais do 
presidente da Câmara.The post Boicote à vacina chinesa é o maior atentado de 
Bolsonaro contra a saúde pública appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/25/vacina-chinesa-bolsonaro-rodrigo-maia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-25 18:46:07
Título: Venezuela acusa Espanha de facilitar fuga de Leopoldo López
Descrição: O opositor venezuelano é acusado de participação em operação 
mercenária que pretendia depor Nicolás Maduro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/venezuela-acusa-espanha-de-
facilitar-fuga-do-opositor-leopoldo-lopez
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-25 18:36:48
Título: Mortes causadas pela covid-19 no Brasil ultrapassam 157 mil 
Descrição: Entre os estados que mais registram óbitos estão São Paulo (38.747), 
Rio de Janeiro (20.203) e Ceará (9.248)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/mortes-causadas-pela-covid-19-
no-brasil-ultrapassam-157-mil
 
Fonte: Brasil de Fato

http://www.ihu.unisinos.br/604025-plano-de-expansao-de-barragens-hidreletricas-na-bacia-amazonica-coloca-em-risco-populacoes-locais-e-a-biodiversidade-entrevista-especial-com-philip-m-fearnside
http://www.ihu.unisinos.br/604025-plano-de-expansao-de-barragens-hidreletricas-na-bacia-amazonica-coloca-em-risco-populacoes-locais-e-a-biodiversidade-entrevista-especial-com-philip-m-fearnside
http://www.ihu.unisinos.br/604025-plano-de-expansao-de-barragens-hidreletricas-na-bacia-amazonica-coloca-em-risco-populacoes-locais-e-a-biodiversidade-entrevista-especial-com-philip-m-fearnside
https://theintercept.com/2020/10/25/vacina-chinesa-bolsonaro-rodrigo-maia/
http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/dirigente-do-mst-e-sequestrado-e-assassinado-a-tiros-no-parana/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/dirigente-do-mst-e-sequestrado-e-assassinado-a-tiros-no-parana/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/chile-aprova-em-plebiscito-nova-constituicao/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/chile-aprova-em-plebiscito-nova-constituicao/
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/mortes-causadas-pela-covid-19-no-brasil-ultrapassam-157-mil
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/mortes-causadas-pela-covid-19-no-brasil-ultrapassam-157-mil
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/venezuela-acusa-espanha-de-facilitar-fuga-do-opositor-leopoldo-lopez
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/venezuela-acusa-espanha-de-facilitar-fuga-do-opositor-leopoldo-lopez


Data: 2020-10-25 11:00:04
Título: Na pandemia, jovens aprendizes sofrem com falta de vagas e espaços de 
convivência
Descrição: Entre abril e agosto, 86,5 mil postos de capacitação para o trabalho 
deixaram de ser abertos em todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/25/na-pandemia-jovens-aprendizes-
sofrem-com-falta-de-vagas-e-espacos-de-convivencia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 10:15:18
Título: Sob Bolsonaro, aumenta fuga de capital do Brasil para o estrangeiro
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro virou um vírus para o capital 
dos brasileiros, que foge para o estrangeiro. No mês setembro, o volume dessa 
fuga bateu recorde histórico: US$ 293 milhões, ou R$ 1,6 bilhão. Note caríssimo 
leitor que se trata de brasileiros debandando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/sob-bolsonaro-aumenta-fuga-de-
capital-do-brasil-para-o-estrangeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 01:22:17
Título: Nicolás Maduro anuncia a vacina da Venezuela “altamente eficaz” contra o
vírus
Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, neste domingo (25), 
anunciou uma grande contribuição da Venezuela para a humanidade. Segundo o líder
bolivariano, o país caribenho conseguiu produzir uma vacina altamente eficaz na 
luta contra a Covid-19. Maduro informou que a Venezuela deu início à 
certificação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/maduro-anuncia-a-vacina-da-
venezuela-altamente-eficaz-contra-o-virus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 00:12:49
Título: Eleições 2020: Partidos de esquerda lançam documento que cobra debates 
na TV
Descrição: Os partidos de esquerda – PT, PSOL PDT, PCdoB, PSB e Rede – 
divulgaram um manifesto conjunto intitulado &#8216,Democracia derrotada&#8217,, 
que denuncia a ausência dos debates entre candidatos a prefeito na TV. No texto,
publicado na Folha do São Paulo, neste domingo (25), os dirigentes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleicoes-2020-partidos-de-esquerda-
lancam-documento-que-cobra-debates-na-tv/
 

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 23:40:34
Título: Bolsonaro surta e manda homem ir para Venezuela comprar arroz mais 
barato
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro perdeu as estribeiras neste domingo (25) 
ao ser questionado por um homem sobre o preço do arroz. Surtado, o presidente 
mandou o homem que reclamou do preço do arroz ir para a Venezuela comprar o 
alimento. “Bolsonaro, baixa o preço do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-surta-e-manda-homem-ir-
para-venezuela-comprar-arroz-mais-barato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 23:02:39
Título: Bilionário desiste de disputar prefeitura, saiba por quê
Descrição: O empresário João Carlos Ribeiro (PSL), por meio de nota oficial, 
informou neste domingo (25) que desistiu de concorrer à Prefeitura de Pontal do 
Paraná. O munícipio de 27 mil habitantes fica no litoral paranaense a 100 km de 
Curitiba. Ribeiro era considerado o candidato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bilionario-desiste-de-disputar-
prefeitura-saiba-por-que/
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Data: 2020-10-25 22:05:12
Título: New York Times antecipa “enterro” de Donald Trump nos EUA
Descrição: O jornal New York Times, em editorial deste domingo (25), antecipa o 
enterro político do presidente Donald Trump, que disputará a reeleição no 
próximo dia 3 de novembro. Mesmo a 9 dias da eleição, o maior jornal do mundo 
que não esconde sua torcida pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/new-york-times-antecipa-enterro-de-
donald-trump-nos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 20:31:57
Título: Com medo de perder a boquinha, ministro do Meio Ambiente pede desculpa a
general Luiz Eduardo Ramos
Descrição: Passarinho que come pedra sabe o c* que tem. O ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, ficou com medo de perder a boquinha e pediu desculpas 
para o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Na quinta-
feira (22), Salles afirmou que Ramos, responsável 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/com-medo-de-perder-a-boquinha-
ministro-do-meio-ambiente-pede-desculpa-a-general-luiz-eduardo-ramos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 14:52:45
Título: Lula publica resumo dos ataques do Jornal Nacional contra ele, assista
Descrição: O ex-presidente Lula publicou um vídeo sobre os ataques contra ele do
Jornal Nacional da TV Globo ocorrido nos últimos cinco anos. Junto com o vídeo, 
o ex-presidente escreveu: Quantas horas o   @jornalnacional  acumula em acusações 
contra Lula? Não é estranho que as revelações do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-publica-resumo-dos-ataques-do-
jornal-nacional-contra-ele-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 12:31:50
Título: Bolsonaro veta a vacina mas libera dez agrotóxicos da China
Descrição: O presidente Bolsonaro bateu pé e fez birra para vetar a compra da 
vacina Coronavac de origem chinesa que seria produzida em parceria com o 
Instituto Butantan de São Paulo. Por outro lado, Bolsonaro liberou a utilização 
de mais 12 agrotóxicos no país por meio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-veta-a-vacina-mas-libera-
dez-agrotoxicos-da-china/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 11:45:29
Título: Folha apoia Papa na questão dos gays em editorial, mas jornal continua 
bolsonarista na economia
Descrição: O jornal Folha de S. Paulo, em editorial, mostra neste domingo (25) 
quão os jornalões brasileiros são medíocres. Na página 2, a publicação desce 
elogios à posição do Papa Francisco em relação aos gays enquanto, no dia a dia, 
a empresa de comunicação nega o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/folha-apoia-papa-na-questao-dos-
gays-em-editorial-mas-jornal-continua-bolsonarista-na-economia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 01:18:36
Título: Edmilson Rodrigues consolida liderança em Belém com 38%, diz Ibope
Descrição: O candidato da frente de esquerda (PSOL, PT, PCdoB, PDT, Rede) à 
prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues, consolida a liderança em nova rodada de
pesquisa de intenções de voto do Ibope divulgada neste sábado (24). Números em 
Belém:  Edmilson Rodrigues (PSOL-PT) tem 38%,  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/edmilson-rodrigues-consolida-
lideranca-em-belem-com-38-diz-ibope/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 10:03:39
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
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Descrição: Eleições nos EUA É seguro perguntar se os dias de Trump estão 
contados? NYT&gt, Página inicial do NYTimes.com Hillary Clinton diz que é 
diferente desta vez NYT&gt, NYTimes.com Home  Putin rejeita as críticas de Trump
aos negócios de Hunter Biden Política de notícias da NBCpela Reuters/ 21m Biden 
vira script sobre Trump na semana final da [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-178/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 10:00:12
Título: Esquizofrenia juristocrática. Por que o judiciário pirou?, por Armando 
Coelho Neto
Descrição: Resumindo, a esquizofrenia do mundo jurídico é explicada, em parte, 
pela dificuldade vigente numa geração de juristas de formação ainda liberal, 
filha de papai, burguesa, coxinha.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/esquizofrenia-juristocratica-por-que-o-
judiciario-pirou-por-armando-coelho-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 10:00:06
Título: Trump trouxe de volta aos EUA o capitalismo de compadre, por Luis Nassif
Descrição: É interessante colocar o governo Trump dentro da ótica que acompanha 
crescimento, apogeu e queda das grandes potências. A queda começa a ocorrer 
quando se dilui o sentimento de coesão nacional e falta clareza sobre interesses
nacionais objetivos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/trump-trouxe-de-volta-aos-eua-o-
capitalismo-de-compadre-por-luis-nassif/
 

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 01:17:59
Título: GGN Covid Brasil: país é o 4o do mundo em óbitos per capita
Descrição: Prosseguem as quedas na curva de óbitos e óbitos no Brasil. Com os 
últimos dados, a média diária semanal de casos caiu abaixo dos 22 mil e de 
óbitos ficou em 465. Ainda são dados extremamente elevados. Confira a tabela dos
óbitos per capita em todos os países do mundo com mais de 5 milhões [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-pais-e-o-4o-do-mundo-
em-obitos-per-capita/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 21:30:00
Título: A Receita Federal vai se levantar para exigir a saída do Secretário 
Tostes, por Wilson Luiz Müller
Descrição: A Receita Federal vai se levantar porque a sociedade está cansada 
desse jogo ilegal e subterrâneo no qual os poderosos se safam das punições, 
enquanto que aos mais indefesos são impostas faturas e punições cada vez mais 
pesadas
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/a-receita-federal-vai-se-levantar-
para-exigir-a-saida-do-secretario-tostes-por-wilson-luiz-muller/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 20:09:54
Título: EUA: casos de covid-19 disparam em estados-chave para as eleições
Descrição: Apontado como ponto fraco da candidatura de Donald Trump, contágio 
tem avançado nas áreas que devem ser decisivas no colégio eleitoral
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-casos-de-covid-19-disparam-em-
estados-chave-para-as-eleicoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 19:51:52
Título: Bolsonaristas abrem fogo contra Damares Alves
Descrição: Ministra da Família compara abandono paterno com aborto e é alvo de 
críticas daqueles que a colocavam como um dos destaques do governo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaristas-abrem-fogo-contra-damares-
alves/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 18:47:19
Título: Ala militar silencia enquanto perde posto de ‘garantidor’ do governo 
Bolsonaro
Descrição: Enquanto presidente fica mais próximo do Centrão, militares silenciam
sobre aliança fechada com grupo que sempre foi alvo de críticas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ala-militar-silencia-enquanto-perde-posto-
de-garantidor-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 17:59:31
Título: Jânio de Freitas: O Brasil não tem governo e é difícil saber o que resta
Descrição: Em artigo, colunista da Folha de São Paulo fala sobre a chave que o 
presidente deu ao eleitor – e que pode jogar sua ambição eleitoral no lixo da 
história
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/janio-de-freitas-o-brasil-nao-tem-governo-
e-e-dificil-saber-o-que-resta/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 17:26:05
Título: “Briga é quando tem duas pessoas”, disse Ramos sobre Ricardo Salles
Descrição: Enquanto chefe da Secretaria de Governo passeia com Bolsonaro, 
ministro do Meio Ambiente tenta encerrar polêmica nas redes sociais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/briga-e-quando-tem-duas-pessoas-disse-
ramos-sobre-ricardo-salles/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 16:32:57
Título: Associação do MP convoca todos os promotores da PB para processar 
professor crítico da Lava Jato
Descrição: Professor e advogado Agassiz Filho pode ser alvo de ação coletiva do 
MP não só pela Lava Jato, mas também por criticar Operação Calvário
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/associacao-do-mp-convoca-todos-os-
promotores-da-pb-para-processar-professor-critico-da-lava-jato/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 15:30:27
Título: Um debate sobre a censura no Brasil, ontem e hoje
Descrição: Confira a participação do jornalista Luis Nassif no debate promovido 
pelo Coletivo-RJ Memória Verdade Justiça e Reparação
Url :https://jornalggn.com.br/politica/um-debate-sobre-a-censura-no-brasil-
ontem-e-hoje/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 15:11:15
Título: Rede Inclusão: uma proposta de projeto de governo municipal para a 
Inclusão Social, por Ion de Andrade
Descrição: A Rede Inclusão é proposta aplicável a cidades de todo o Brasil e não
apenas a Natal. De fato, os problemas da Exclusão Social são um grande traço 
comum ao Brasil de hoje.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/rede-inclusao-uma-proposta-de-projeto-de-
governo-municipal-para-a-inclusao-social-por-ion-de-andrade/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-25 15:08:15
Título: Estudo da FGV destaca desconfiança em torno da política econômica do 
governo
Descrição: Mais da metade dos empresários entrevistados mostra falta de 
confiança com a forma como a política econômica tem sido conduzida pelo governo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/estudo-da-fgv-destaca-desconfianca-em-
torno-da-politica-economica-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-26 09:38:46
Título: PSL direcionou dinheiro para empresas de assessoras ligadas a Flávio 
Bolsonaro em 2018
Descrição: Fundo destinado a candidaturas femininas do partido em 2018 teria 
sido desviado para empresas de assessores ligados ao esquema de \rachadinha\. 
Queiroz teria atuado na escolha de parte das 33 candidatas do PSL no Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psl-direcionou-dinheiro-para-empresas-
de-assessoras-ligadas-a-flavio-bolsonaro-em-2018/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 09:33:22
Título: Advogado de Flávio Bolsonaro é alvo de novo inquérito da Polícia Federal
Descrição: Frederick Wassef, que hospedou Queiroz em sua casa em Atibaia, já é 
réu sob acusação de peculato e lavagem de dinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-de-flavio-bolsonaro-e-alvo-
de-novo-inquerito-da-policia-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 09:14:02
Título: Datena é internado em São Paulo com dores no peito
Descrição: O apresentador foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter
na semana passada, após bate-boca com Doria ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/datena-e-internado-em-sao-paulo-com-
dores-no-peito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 02:00:31
Título: Constranger o PT de São Paulo só serve para dividir e enfraquecer toda 
esquerda
Descrição: Leia na coluna de Julian Rodrigues: \Pleitear retirada de qualquer 
candidatura para beneficiar outro postulante, a essa altura do campeonato, é 
algo que transita entre a ingenuidade e a falta de formação política\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julianrodrigues/constranger-o-pt-de-
sao-paulo-so-serve-para-dividir-e-enfraquecer-toda-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 20:36:19
Título: Dirigente do MST é sequestrado e assassinado a tiros no interior do 
Paraná
Descrição: Ênio Pasqualin estava em sua casa, com sua família, quando foi 
surpreendido por um grupo armado, que o sequestrou, corpo do militante do MST 
foi encontrado neste domingo e movimento social cobra respostas das autoridades
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/dirigente-do-mst-e-sequestrado-e-
assassinado-a-tiros-no-interior-do-parana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 19:22:56
Título: “Perdemos a humildade”, diz Nubank em nota após fala da fundadora sobre 
contratação de negros
Descrição: Fundadora do Nubank disse em entrevista que  é difícil contratar 
negros e que empresa não pode “nivelar por baixo”, após polêmica, startup soltou
nota em que anuncia \agenda de reparação histórica e combate ao racismo\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/perdemos-a-humildade-diz-nubank-em-
nota-apos-fala-da-fundadora-sobre-contratacao-de-negros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 18:14:45
Título: Morre candidata a vice-prefeita de Boa Vista (RR), Edileusa Lóz, vítima 
de Covid
Descrição: Edileusa tinha 57 anos e era vice na chapa de Arthur Henrique (MDB), 
líder nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura da capital roraimense
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/morre-candidata-a-vice-
prefeita-de-boa-vista-rr-edileusa-loz-vitima-de-covid/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 16:57:47
Título: Secom omitiu dados sobre publicidade em sites bolsonaristas investigados
por fake news
Descrição: Número de anúncios foi até onze vezes maior do que havia sido 
divulgado. Canais não citados antes também aparecem em novo relatório
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secom-omitiu-dados-sobre-publicidade-
em-sites-bolsonaristas-investigados-por-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 16:26:56
Título: Após briga entre ministros, Bolsonaro passeia de moto com Ramos em 
Brasília
Descrição: \Quando um um não quer, dois não brigam\, disse o ministro ao ser 
questionado sobre confronto com Salles
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-briga-entre-ministros-bolsonaro-
passeia-de-moto-com-ramos-em-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 14:56:44
Título: Ex-esposa de ministro do Turismo é uma das candidatas que mais receberam
verba pública para campanha
Descrição: Repasse de R$ 690 mil do partido para Janaina Cardoso teria sido 
determinado pelo próprio ministro de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-esposa-de-ministro-do-turismo-e-
uma-das-candidatas-que-mais-receberam-verba-publica-para-campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 14:09:25
Título: Vídeo: Roger Waters convoca chilenos a votarem contra Constituição de 
Pinochet
Descrição: “Por uma nova Constituição aprovada pelo povo”, pede o ex-Pink Floyd
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-roger-waters-convoca-chilenos-a-
votarem-contra-constituicao-de-pinochet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 13:18:36
Título: Bernie Sanders é cotado para secretário de Trabalho de Biden, por 
Heloisa Villela
Descrição: Sanders tem feito tanto esforço pela eleição dele que Biden deveria 
incluí-lo em um futuro governo
Url :https://revistaforum.com.br/global/bernie-sanders-e-cotado-para-secretario-
de-trabalho-de-biden-por-heloisa-villela/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 10:51:25
Título: Flávio Bolsonaro criticou relatório apresentado por chefe da Receita 
sobre pesquisas de seu nome
Descrição: Relatório foi solicitado por advogadas do senador um dia após reunião
fora da agenda com Jair Bolsonaro, GSI e Abin no Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-criticou-relatorio-
apresentado-por-chefe-da-receita-sobre-pesquisas-de-seu-nome/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 09:39:20
Título: Russomanno foi condenado em ao menos três ações por humilhar 
trabalhadores na TV
Descrição: Autores das denúncias dizem que foram xingados nas redes após 
aparecerem no programa e que carreiras sofreram danos. Um deles foi demitido por
causa do episódio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/russomanno-foi-condenado-em-ao-menos-
tres-acoes-por-humilhar-trabalhadores-na-tv/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-10-25 01:15:04
Título: Brigas de pandemia: mulher sem máscara é arremessada de ônibus após 
cuspir em passageiro
Descrição: Polícia, que investiga o caso, só ficou sabendo após as imagens 
viralizarem no TikTok, assista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/brigas-de-pandemia-mulher-
sem-mascara-e-arremessada-de-onibus-apos-cuspir-em-passageiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-25 00:38:06
Título: Bolsonaro faz piada com pandemia e vacinação: “Vacina obrigatória só 
aqui no Faísca”
Descrição: Presidente resolveu usar um cachorro e brincar com a questão da 
vacinação obrigatória, principal esperança contra a pandemia que já matou mais 
de 156 mil brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-faz-piada-com-pandemia-e-
vacinacao-vacina-obrigatoria-so-aqui-no-faisca/
 
Fonte: Xinhua
Título: Pesquisa brasileira investigará transmissão de COVID-19 entre homens e 
animais
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/26/c_139468102.htm

Fonte: Xinhua
Título: Presidente cubano denuncia nova medida dos EUA contra Cuba
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/26/c_139467983.htm

Fonte: Xinhua
Título: 60% dos ônibus na China são elétricos em meio a empenho por energia 
limpa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/26/c_139468063.htm

Fonte: Xinhua
Título: China atrai desenvolvedores globais para sua plataforma de inovação em 
IA
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/26/c_139467838.htm

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-26 03:00:00
Título: Economia de Francisco e a transdisciplinaridade na busca de soluções 
para os problemas estruturais da economia mundial. Entrevista especial com Neusa
Serra e Vitor Hugo Tonin
Descrição: O encontro “Economia de Francisco”, a ser realizado online entre os 
dia [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604035-economia-de-francisco-e-a-
transdisciplinaridade-na-busca-de-solucoes-para-os-problemas-estruturais-da-
economia-mundial-entrevista-especial-com-neusa-serra-e-vitor-hugo-tonin
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-26 07:20:12
Título: Damiris sobre o racismo: 'É minha luta, é minha dor. Eu preciso me 
posicionar'
Descrição: O esporte mundial passou por dois abalos sísmicos em 2020 — e Damiris
Dantas, principal nome do basquete brasileiro hoje, estava no epicentro dos 
dois. No começo do ano, ela jogava na Coreia do Sul, um dos primeiros países 
afetados pela pandemia. Em agosto, participou do boicote histórico da WNBA, 
defendendo Minnesota Lynx, de Minneapolis, cidade onde George Floyd, um homem 
negro, foi morto pela polícia, desencadeando protestos antirracismo que chegaram
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às quadras e campos ao redor do mundo.Damiris Dantas aderiu ao movimento Black 
Lives Matter, 
Url :https://epoca.globo.com/esportes/damiris-sobre-racismo-minha-luta-minha-
dor-eu-preciso-me-posicionar-24712200
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-26 07:03:21
Título: Capitais, como Rio e São Paulo, perdem capacidade de investir e desafiam
os futuros prefeitos
Descrição: BRASÍLIA E RIO - Algumas das principais capitais brasileiras e outros
municípios devem passar por momentos difíceis nos próximos anos. O crescimento 
acelerado dos gastos com pessoal, sobretudo com aposentados e pensionistas, 
reduz o espaço para investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura
nos orçamentos municipais, aumentando os desafios dos prefeitos que serão 
eleitos em novembro.Painel interativo:Veja o que os gastos do governo têm a ver 
com os seusEstudo do economista Raul Velloso, especialista em contas públicas, 
com base em dados oficiais de cinco grandes capitais, mostra que três delas 
terão a capacidade de investir em novos projetos esgotada até 2030, incluindo 
São Paulo, a maior e mais rica cidade do país.Para saber mais sobre este 
assunto, leia a íntegra de reportagem do GLOBO.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/capitais-como-rio-sao-paulo-perdem-
capacidade-de-investir-desafiam-os-futuros-prefeitos-24711983
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-26 06:00:56
Título: Defesa de Flávio pediu que Receita e Serpro pesquisassem também 
histórico de Fernanda Bolsonaro
Descrição: A defesa de Flávio Bolsonaro solicitou à Receita e ao Serviço de 
Processamento de Dados do governo federal (Serpro) que fosse feita uma busca 
sobre quem acessou os dados do senador e também de sua mulher, a dentista 
Fernanda Bolsonaro, e das empresas do casal.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/defesa-de-flavio-pediu-que-receita-
serpro-pesquisassem-tambem-historico-de-fernanda-bolsonaro-24710412
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-26 05:30:53
Título: Fiocruz investiga transmissão de Covid-19 por animais no Rio
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/fiocruz-investiga-transmissao-de-covid-
19-por-animais-no-rio-1-24710540
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-26 06:30:49
Título: 'Preocupação é que usem história mirabolante para intervir na Receita', 
diz presidente do Sindifisco Nacional
Descrição: Kleber Cabral, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), rejeitou a versão da defesa 
de Flávio Bolsonaro, de que funcionários da Corregedoria da Receita Federal do 
Rio estariam alimentando órgãos de controle com dados sigilosos de políticos.\O 
que nos preocupa é que essa história mirabolante, sem pé nem cabeça, seja usada 
para uma intervenção indevida na Receita. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/preocupacao-que-usem-historia-
mirabolante-para-intervir-na-receita-diz-presidente-do-sindifisco-nacional-
24710244
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-26 07:00:03
Título: Pandemia faz bancos reterem notas suspeitas de falsificação desde março
Descrição: Bancos e outras instituições financeiras não têm conseguido enviar as
notas de dinheiro suspeitas de falsificação para a análise do Banco Central 
desde o início da pandemia.O Banco Central afirma que suspendeu as operação de 
análise de legitimidade em março, por questões sanitárias envolvendo o 
coronavírus.Com isso, as notas suspeitas continuarão com os bancos até que o 
Banco Central julgue seguro recolher as notas.(Por Naomi Matsui)ACESSE A HOME DA
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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/pandemia-faz-bancos-reterem-notas-
suspeitas-de-falsificacao-desde-marco-24709875
 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-25 18:14:53
Título: Eleição nos EUA: Como é o 'cinturão de ferrugem', região que pode 
definir o próximo ocupante da Casa Branca
Descrição: O caminho para a Presidência dos EUA passará por Wisconsin, 
Pensilvânia e Michigan, três Estados que tentam resgatar sua prosperidade 
econômica do passado - e que foram decisivos para a vitória de Trump em 2016.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54640224
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-25 09:30:08
Título: 10 coisas que pessoas autistas querem que os outros saibam sobre elas
Descrição: Elas vivenciam o mundo de maneira diferente, e isso geralmente torna 
a comunicação mais difícil — mas há estratégias para facilitar esse diálogo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54312657
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-25 23:01:23
Título: Lélia Gonzalez, onipresente
Descrição: Mulher, negra, intelectual e ativista foi pioneira nas discussões 
sobre relação entre gênero e raça, ao propor uma visão afro-latino-americana do 
feminismo. A abrangência de seu pensamento, que atravessa filosofia, psicanálise
e candomblé, pode ser vista em uma nova coletânea lançada nesta segunda-feira, a
primeira em uma editora comercial
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-25/lelia-gonzalez-
onipresente.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-25 00:36:08
Título: Contra desmatamento, invasões e paralisação nas demarcações, 
candidaturas indígenas crescem 28%
Descrição: Resposta à ameaças e trabalho de fomento político levam  indígenas a 
deixarem de ser a raça menos representada nas eleições. Criação de partido 
próprio ainda não é consenso
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-24/contra-desmatamento-invasoes-e-
paralisacao-nas-demarcacoes-candidaturas-indigenas-crescem-28.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-25 00:00:00
Título: PF abre inquérito para apurar movimentações financeiras de ex-advogado 
de Flávio Bolsonaro
Descrição: A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar movimentações 
financeiras de Frederick Wassef, ex-advogado de Jair e Flávio Bolsonaro. A 
investigação tem como base documento de inteligência do Coaf produzido em julho 
deste ano, que mostrou pagamentos de R$ 9 milhões da JBS para Wassef. O 
relatório reúne informações bancárias envolvendo o advogado, seu escritório e 
uma empresa à qual é vinculado. Algumas das operações foram consideradas 
suspeitas pelo Coaf.Leia mais (10/25/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/pf-abre-inquerito-para-apurar-movimentacoes-
financeiras-de-ex-advogado-de-flavio-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-25 00:00:00
Título: Bolsonaro deve publicar dois decretos para regulamentar trabalho de 
inteligência ainda neste ano

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/pf-abre-inquerito-para-apurar-movimentacoes-financeiras-de-ex-advogado-de-flavio-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/pf-abre-inquerito-para-apurar-movimentacoes-financeiras-de-ex-advogado-de-flavio-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/pf-abre-inquerito-para-apurar-movimentacoes-financeiras-de-ex-advogado-de-flavio-bolsonaro.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-24/contra-desmatamento-invasoes-e-paralisacao-nas-demarcacoes-candidaturas-indigenas-crescem-28.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-24/contra-desmatamento-invasoes-e-paralisacao-nas-demarcacoes-candidaturas-indigenas-crescem-28.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-25/lelia-gonzalez-onipresente.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-25/lelia-gonzalez-onipresente.html
http://www.bbc.com/portuguese/geral-54312657
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54640224
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pandemia-faz-bancos-reterem-notas-suspeitas-de-falsificacao-desde-marco-24709875
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pandemia-faz-bancos-reterem-notas-suspeitas-de-falsificacao-desde-marco-24709875


Descrição: Um grupo criado pelo Ministério da Justiça aprovou por unanimidade o 
que devem ser as novas diretrizes do trabalho de inteligência na área de 
segurança pública. Os documentos foram enviados à pasta e agora vão passar pela 
consultoria jurídica interna e pela aprovação do ministro.Leia mais (10/25/2020 
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/bolsonaro-deve-publicar-dois-decretos-para-
regulamentar-trabalho-de-inteligencia-ainda-neste-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-25 00:00:00
Título: Dilma, Fabio Porchat e Teresa Cristina assinam manifesto em defesa de 
Padilha
Descrição: Um abaixo-assinado em apoio ao deputado Alexandre Padilha (PT-SP), 
que responde a um processo ético-disciplinar no Conselho Regional de Medicina de
SP (Cremesp), já reúne mais de 2 mil assinaturas e nomes como o da ex-presidente
Dilma Rousseff, do humorista Fabio Porchat e da cantora Teresa Cristina.Leia 
mais (10/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/dilma-fabio-porchat-e-teresa-cristina-
assinam-manifesto-em-defesa-de-padilha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-25 00:00:00
Título: Menos de 1% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos de 
campanha
Descrição: A três semanas do primeiro turno das eleições municipais, os fundos 
eleitoral e partidário têm sido direcionados até agora, em sua maior parte, para
uma parcela ínfima dos cerca de 550 mil candidatos a prefeito e vereador, apenas
0,8% do total.Leia mais (10/25/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/menos-de-1-dos-candidatos-concentram-80-dos-fundos-publicos-
de-campanha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-25 00:00:00
Título: Documento não prova fraude nas eleições de 2018 e nem comprova vitória 
de Bolsonaro no 1º turno
Descrição: É falso que um documento prove que houve fraude na apuração dos votos
do primeiro turno da eleição presidencial de 2018, ao contrário do que afirma 
uma postagem no site O Antiagonista, uma paródia do portal O Antagonista. O 
texto, verificado pelo Comprova, trata de uma denúncia, elaborada por um 
advogado e um engenheiro, enviada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que 
provaria, por projeções matemáticas com base nos resultados parciais divulgados 
pela imprensa ao longo do dia 7 de outubro de 2018, que o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) teria sido eleito no primeiro turno.Leia mais 
(10/25/2020 - 22h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/documento-nao-prova-fraude-nas-eleicoes-de-2018-e-nem-
comprova-vitoria-de-bolsonaro-no-1o-turno.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-10-25 00:00:00
Título: Presidentes de big techs depõem nesta semana
Descrição: Os presidentes-executivos do Facebook, Twitter e Alphabet (grupo dono
do Google) comparecerão diante de uma comissão do Senado americano em 28 de 
outubro para enfrentar questionamentos sobre suas políticas de moderação de 
conteúdo nas plataformas de internet.Leia mais (10/25/2020 - 21h01)
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Url 
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-26 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 26 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (26), na qual Trump e Biden entram na última semana de campanha, 
Brasil se torna o 3º maior fornecedor de petróleo à China e Japão quer se tornar
\sociedade descarbonizada\ até 2050.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102616279088-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-26-de-outubro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-26 03:42:44
Título: Maduro afirma que país desenvolveu medicamento que elimina a 100% o 
coronavírus
Descrição: O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou que os cientistas 
do Instituto Venezuelano de Investigações Científicas (IVIC) desenvolveram uma 
molécula que aniquila completamente o vírus que provoca a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102616278599-maduro-afirma-que-
pais-desenvolveu-medicamento-que-elimina-a-100-o-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-25 22:12:00
Título: Após França convocar embaixador, Erdogan reitera que Macron 'deve ser 
examinado'
Descrição: O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse neste domingo 
(25) que o presidente francês, Emmanuel Macron, \deve ser examinado\, em uma 
nova crítica ao líder da França em dois dias.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020102516278143-apos-
franca-convocar-embaixador-erdogan-reitera-que-macron-deve-ser-examinado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-25 21:01:44
Título: Banco Central registra maior quantidade de dólares enviada ao Brasil 
desde 1995
Descrição: Dados do Banco Central mostraram que em setembro US$ 293 milhões (R$ 
1,6 bilhão) foram enviadas ao Brasil. Esse foi o maior volume já registrado para
o período desde o início da série histórica, contabilizada a partir de 1995.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020102516278124-banco-central-
registra-maior-quantidade-de-dolares-enviada-ao-brasil-desde-1995/
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