Boletim de Notícias – Brasil - 27/10/2020
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 18:10:06
Título: Lula chega aos 75 anos com força eleitoral para decidir a disputa em
2020
Descrição: A 20 dias das eleições municipais de 2020 o ex-presidente Lula chega
aos 75 anos com invejável força eleitoral capaz, ainda, de virar a disputa nas
principais capitais brasileiras. Não é à toa que o petista, nas vésperas do
encontro com as urnas, virou réu
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-chega-aos-75-anos-com-forcaeleitoral-para-decidir-a-disputa-em-2020/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 18:00:25
Título: EUA receberão informações sigilosas da Petrobras graças à Lava Jato
Descrição: Para evitar processo em solo americano, Petrobras concordou em
abastecer o governo dos EUA com informações sobre sua política de governança e
negócios
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/eua-receberao-informacoes-sigilosas-dapetrobras-gracas-a-lava-jato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 09:44:36
Título: ONU: Investimentos no Brasil caem quase 50% em 2020, a maior queda entre
países emergentes
Descrição: Descontrole do avanço da Covid-19 no país teria sido um dos fatores,
segundo relatório da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/onu-investimentos-no-brasil-caem-quase50-em-2020-a-maior-queda-entre-paises-emergentes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 20:35:19
Título: Brigadistas estão desde setembro sem receber diárias para pagar
alimentação e estadia
Descrição: Para coordenador do sistema PrevFogo do MS, brigadistas estão \
pagando para trabalhar\ no combate aos incêndios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/brigadistas-estao-desdesetembro-sem-receber-diarias-para-pagar-alimentacao-e-estadia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 20:12:07
Título: Por que 80% dos chilenos querem uma nova constituição?
Descrição: Constituição herdada da ditadura exclui responsabilidade do Estado
nas áreas de saúde, educação e seguridade social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/por-que-80-chilenos-querem-umanova-constituicao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 19:33:56
Título: MPF vai acompanhar investigações sobre assassinato de líder do MST no
Paraná
Descrição: Ênio Pasqualin teria sido executado a tiros após ser retirado à força
de dentro da casa onde morava com a família
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/mpf-vai-acompanharinvestigacoes-sobre-assassinato-de-lider-do-mst-no-parana
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 19:18:09

Título: Moradores de Brumadinho (MG) fazem ato repudiando mais uma mineradora na
cidade
Descrição: Empreendimento da MGB será votado na terça (27) com o objetivo de
explorar no entorno da Serra do Rola Moça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/moradores-de-brumadinho-mgfazem-ato-repudiando-mais-uma-mineradora-no-local
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 19:01:32
Título: \Interventor\ de Bolsonaro na UFC é denunciado ao MPF por deliberações
irregulares
Descrição: Para Sindicato dos Docentes, casos ferem a autonomia universitária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/reitor-da-federal-do-ceara-edenunciado-ao-mpf-por-deliberacoes-irregulares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 18:14:12
Título: Panorama das eleições aponta: maioria das candidaturas é de homens e de
direita
Descrição: Estudo identifica que, em 2020, cerca de 60 parlamentares da Câmara
Federal e do Senado tentarão eleger-se prefeitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/panorama-das-eleicoes-apontamaioria-das-candidaturas-e-de-homens-e-de-direita
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 17:23:11
Título: Justiça Eleitoral exige que Ibope inclua simulação de 2º turno com
Benedita e Martha
Descrição: Com a decisão, instituto precisará reformular questionários de
pesquisa que seria divulgada na próxima sexta (30)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/justica-eleitoral-exige-queibope-inclua-simulacao-de-2-turno-com-benedita-e-martha
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 16:44:31
Título: Artigo | Vamos falar sobre roteiristas negras?
Descrição: Pedido de demissão coletiva em projeto sobre Marielle revela muito
sobre quem é autorizado a contar \histórias negras\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/artigo-vamos-falar-sobreroteiristas-negros
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 15:54:49
Título: “A questão da ideologia”, de Leandro Konder, é relançado pela Expressão
Popular
Descrição: Livro discute os usos históricos do termo ideologia até chegar à
atualidade e ganha nova edição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/a-questao-da-ideologia-deleandro-konder-e-relancado-pela-expressao-popular
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 15:44:32
Título: Biden X Trump: comparecimento às urnas pode bater recorde, 60 milhões já
votaram
Descrição: Forte adesão ao voto antecipado surpreende. Pesquisas apontam vitória
democrata para a presidência no próximo dia 3
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/biden-x-trump-comparecimento-asurnas-pode-bater-recorde-60-milhoes-ja-votaram
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 15:26:29
Título: Violencia, boicots y prejuicios ayudan a explicar déficit de mujeres en
la política

Descrição: Brasil es uno de los últimos países en América Latina en ranking de
la ONU de derechos y representación femenina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/violencia-boicots-y-prejuiciosayudan-a-explicar-deficit-de-mujeres-en-la-politica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 15:08:18
Título: Canavieiros de PE conquistam claúsula trabalhista para proteção à covid19
Descrição: As negociações aconteceram com reuniões online e presenciais e
pautaram novas medidas de saúde e segurança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/canavieiros-de-pe-conquistamclausula-trabalhista-para-protecao-a-covid-19
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 14:29:39
Título: Vladimir Herzog: 45 anos da morte do jornalista símbolo da luta pela
democracia
Descrição: Neste 25 de outubro, completou 45 anos do assassinato do jornalista
pela ditadura militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/vladimir-herzog-25-anos-damorte-do-jornalista-simbolo-da-luta-pela-democracia
Fonte: Xinhua
Título: Tribunal de apelação dos EUA rejeita moção do governo para banir
imediatamente popular aplicativo chinês
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139470719.htm
Fonte: Xinhua
Título: Governador do estado de Nova York critica resposta de COVID-19 da Casa
Branca enquanto chefe da equipe diz que EUA não devem controlar pandemia
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139470305.htm
Fonte: Xinhua
Título: China anuncia contramedidas contra designação americana de mais 6 mídias
chinesas como "missões estrangeiras"
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139470152.htm
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 01:00:21
Título: João Santana, ex-marqueteiro do PT, defende chapa Ciro-Lula em 2022
Descrição: Ex-marqueteiro do PT João Santana foi o entrevistado no programa Roda
Viva desta segunda-feira (26), pela TV Cultura. O Blog do Esmael transmitiu a
atração ao vivo. A entrevista foi frustrante para a bancada de entrevistadores
porque ela esperava um João Santana antipetista, com dor
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/joao-santana-no-roda-viva-de-hoje/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 00:17:32
Título: No dia do aniversário de Lula, STJ marca julgamento sobre ‘caso do
triplex’
Descrição: O ex-presidente Lula completa 75 anos nesta terça-feira (27) e em
todo país apoiadores do líder petista farão atos virtuais e presenciais em sua
homenagem e exigirão também a restituição de seus direitos políticos. Já o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/no-dia-do-aniversario-de-lula-stjmarca-julgamento-sobre-caso-do-triplex/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 22:52:35

Título: Candidata do PSOL quebra placa da “República de Curitiba” em protesto
contra a ditadura, assista
Descrição: A candidata do PSOL à Câmara de Vereadores de Curitiba, Isis da
Família Passos Talquey, durante um protesto solitário contra a ditadura militar,
nesta segunda-feira (26), quebrou uma placa com a inscrição República de
Curitiba em frente a um antigo quartel do Exército, no centro
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/candidata-do-psol-quebra-placa-darepublica-de-curitiba-em-protesto-contra-a-ditadura-assista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 22:12:16
Título: Mourão anuncia prorrogação das Forças Armadas na Amazônia Legal
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) informou nesta segunda-feira
(26) que o governo federal vai prorrogar até abril de 2021 a atuação das Forças
Armadas na Amazônia Legal, em operações de fiscalização e repressão de
atividades ilegais de desmatamento e queimadas. Enquanto Mourão tenta driblar os
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/mourao-anuncia-prorrogacao-dasforcas-armadas-na-amazonia-legal/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 21:39:06
Título: Acabar com a fome é tarefa e decisão de toda a sociedade, por Romanelli
Descrição: O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB-PR) afirma que retomar
programas que já deram certo, sem ideologizar a questão da fome, é o caminho
para diminuir as desigualdades, combater a miséria e a pobreza. Acabar com a
fome é tarefa e decisão de toda a sociedade
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/acabar-com-a-fome-e-tarefa-edecisao-de-toda-a-sociedade-por-romanelli/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 19:14:13
Título: Ratinho Jr. vai militarizar 215 escolas públicas no Paraná, entidades
são contra
Descrição: O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), anunciou nesta segundafeira (26) que o programa de escolas cívico-militares será implementado em 215
colégios estaduais de 117 municípios de todas as regiões do Estado a partir de
2021. O governo quer atender cerca de 129 mil alunos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ratinho-jr-quer-militarizar-200escolas-no-parana-entidades-sao-contra/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 16:51:34
Título: Ricardo Cappelli: ‘candidatos devem renunciar a favor do mais bem
colocado de esquerda nas pesquisas’
Descrição: O jornalista Ricardo Cappelli, um dos ideólogos da esquerda e do
PCdoB, em breve comunicado, sugeriu nesta segunda-feira (26) que todo os
candidatos de esquerda devem renunciar a favor do candidato do campo mais bem
colocado nas pesquisas. Para Cappelli, a esquerda só terá chances
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ricardo-cappelli-candidatos-devemrenunciar-a-favor-do-mais-bem-colocado-de-esquerda-nas-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 15:07:33
Título: Bolsonaro acha mais barato investir na cura do que na vacina, assista
Descrição: Uma das máximas sobre saúde é que é melhor prevenir do que remediar.
Mas o presidente Bolsonaro contraria a lógica mais uma vez e diz que deve ser
mais barato investir na cura do que na vacina. Falar isso é um disparate
completo uma vez
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-acha-mais-baratoinvestir-na-cura-do-que-na-vacina-assista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 14:46:44
Título: Vacina de Oxford gera resposta imune em jovens e idosos, diz AstraZeneca

Descrição: A vacina desenvolvida pela parceria entre a Universidade de Oxford e
a farmacêutica britânica AstraZeneca produz resposta imune tanto em jovens
quanto em idosos. A vacina também gerou baixa resposta adversa entre os idosos,
informa a AstraZeneca nesta segunda-feira (26). Uma vacina eficaz é vista
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/vacina-de-oxford-gera-respostaimune-em-jovens-e-idosos-diz-astrazeneca/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 14:14:13
Título: Nubank anuncia medidas para atenuar a imagem racista da empresa
Descrição: O Nubank, empresa fintech que opera serviços de cartões de crédito,
tenta corrigir a repercussão desastrosa da entrevista da cofundadora Cristina
Junqueira durante o programa Roda viva, na semana passada, onde declarou que a
empresa não poderia se nivelar por baixo para buscar maior diversidade
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/nubank-anuncia-medidas-paraatenuar-a-imagem-racista-da-empresa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 13:26:27
Título: Lula e Dilma comemoram vitória da nova constituição no Chile
Descrição: Os ex-presidentes Lula e Dilma (PT) comemoraram a vitória do
plebiscito pela nova constituição no Chile. 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
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-e-dilma-comemoram-vitoria-danova-constituicao-no-chile/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-26 13:00:37
Título: [Vídeo] Venezuela anuncia vacina e oferece antiviral ao Brasil. E agora,
Bolsonaro?
Descrição: Os brasileiros poderão escolher, muito em breve, entre as vacinas
chinesa, russa, cubana e venezuelana. Nenhuma será capitalista. Qual você vai
preferir? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi o último desse seleto
time a anunciar a produção do antiviral poderoso e confiável segundo o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ao-vivo-venezuela-anuncia-vacina-eoferece-antiviral-ao-brasil-e-agora-bolsonaro/
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-decapital-do-brasil-para-o-estrangeiro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 10:12:56
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Eleições nos EUA Rastreador das pesquisas eleitorais dos EUA: quem
está liderando nos estados indecisos, Trump ou Biden? guardian.co.uk Notícias do
mundopor Ashley Kir O condado do Arizona que pode decidir o futuro de Trump e
da América 74 guardian.co.uk Notícias do Mídia social: é realmente tendencioso
contra os republicanos dos EUA? Mais de 300 BBC [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-134/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 10:00:02
Título: As lições do fracasso do ultraliberalismo latino-americano
Descrição: O despertar do Chile, as eleições na Bolivia, o fracasso de Macri, na
Argentina, ainda não foram suficientes para despertar a chamada inteligentzia
brasileira.

Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/as-licoes-do-fracasso-doultraliberalismo-latino-americano/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 09:00:33
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA A participação latina pode decidir quem vence a
Pensilvânia Mais de 200 Política Notícias Trump saiu da entrevista em 1990
quando fez perguntas difíceis sobre seu cassino Mais de 200 CNN.com Canal RSS
Suprema Corte impede Wisconsin de contagem de cédulas enviadas por correio
recebidas após o dia da eleição 9K Politics [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-179/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 22:55:00
Título: TV GGN 20h: Chile, Bolivia, Argentina: qual será o destino do
neoliberalismo na AL
Descrição: Entrevista com Matias Vernengo, professor da Universidade de Bucknell
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-chile-bolivia-argentina-qualsera-o-destino-do-neoliberalismo-na-al/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 20:46:35
Título: Narrativa Econômica, por Fernando Nogueira da Costa
Descrição: Empresários, finalmente, estão perdendo a confiança na capacidade
técnica e de articulação política da equipe econômica neoliberal.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/narrativa-economica-por-fernando-nogueirada-costa/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 20:34:26
Título: Estados Unidos: bilionários e grandes corporações capturaram a Suprema
Corte, por Ruben Rosenthal
Descrição: A predominância dos conservadores trará consequências ainda
imprevisíveis, mas que certamente afetarão causas trabalhistas e relacionadas
com os direitos civis e humanos
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/estados-unidos-bilionarios-e-grandescorporacoes-capturaram-a-suprema-corte-por-ruben-rosenthal/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 19:42:50
Título: O sindicato morreu? Viva o sindicato!, por José Ricardo Ramalho
Descrição: As dúvidas desse debate estão relacionadas à capacidade da
instituição sindical de se reinventar para atuar nesses novos contextos,
agravados pela pandemia do coronavírus.
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/o-sindicato-morreu-viva-o-sindicato-porjose-ricardo-ramalho/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 19:32:31
Título: Educação – E se fosse seu filho?
Descrição: A Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga, que tem um
filho com Síndrome de Down, fala sobre os impactos desse decreto como
instrumento de maior exclusão das crianças portadoras de deficiência.
Url :https://jornalggn.com.br/inclusao/educacao-e-se-fosse-seu-filho/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 18:45:46
Título: E se fizessem um dossiê de Jair Messias Bolsonaro?
Descrição: Seria o envolvimento de Bolsonaro apenas indireto ou ele se
beneficiou das atrocidades cometidas durante o Regime Militar e perpetradas
pelas milícias?
Url :https://jornalggn.com.br/politica/e-se-fizessem-um-dossie-de-jair-messiasbolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 18:00:25
Título: EUA receberão informações sigilosas da Petrobras graças à Lava Jato
Descrição: Para evitar processo em solo americano, Petrobras concordou em
abastecer o governo dos EUA com informações sobre sua política de governança e
negócios
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/eua-receberao-informacoes-sigilosas-dapetrobras-gracas-a-lava-jato/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 17:51:27
Título: Lula: “Se o PDT tivesse apoiado o PT, Bolsonaro não tinha vencido as
eleições”
Descrição: \Temos quatro governadores do PT, temos o Flávio Dino, temos o Ciro
Gomes, temos o Haddad. O Lula necessariamente não tem de ser candidato\ em 2022,
afirmou
Url :https://jornalggn.com.br/politica/lula-se-o-pdt-tivesse-apoiado-o-ptbolsonaro-nao-tinha-vencido-as-eleicoes/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 17:32:46
Título: Pasqualim do MST: execução anunciada por WhatsApp, por Marcelo Auler
Descrição: Ameaças que Pasqualim revelou a familiares ao alertá-los: “se
acontecer alguma coisa comigo, a polícia sabe quem é”, como disse ao Blog fonte
ligada ao MST.
Url :https://jornalggn.com.br/violencia/pasqualim-do-mst-execucao-anunciada-porwhatsapp-por-marcelo-auler/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-26 16:53:13
Título: O Caso Samarco – a violência colonial insiste em permanecer, por Deborah
Duprat
Descrição: O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, que completa cinco
anos, revela, no entanto, como o Estado, a empresa proprietária, Samarco
Mineração S/A, e suas controladoras, Vale e BHP Billiton, estão na contramão da
Constituição.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-caso-samarco-a-violencia-colonialinsiste-em-permanecer-por-deborah-duprat/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 09:59:34
Título: Vídeo: Augusto Nunes é humilhado ao perguntar porque Doria não usa termo
“vacina chinesa”
Descrição: \Augusto é a mesma razão pela qual a vacina de Oxford é chamada de
vacina inglesa. Sabe onde são produzidos os principais insumos dessa vacina? Na
China\, retrucou Doria ao ser indagado por Augusto Nunes
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-augusto-nunes-e-humilhadoao-perguntar-porque-doria-nao-usa-termo-vacina-chinesa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 09:44:36
Título: ONU: Investimentos no Brasil caem quase 50% em 2020, a maior queda entre
países emergentes
Descrição: Descontrole do avanço da Covid-19 no país teria sido um dos fatores,
segundo relatório da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/onu-investimentos-no-brasil-caem-quase50-em-2020-a-maior-queda-entre-paises-emergentes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 02:12:08
Título: Mulheres no Qatar são submetidas a exame ginecológico forçado após bebê
abandonado ser encontrado em aeroporto

Descrição: Autoridades locais obrigaram todas as presentes no aeroporto de Hamad
a fazer um exame “invasivo e perturbador”, segundo a chanceler da Austrália,
país que teve 13 mulheres submetidas ao constragimento
Url :https://revistaforum.com.br/global/mulheres-no-qatar-sao-submetidas-aexame-ginecologico-forcado-apos-bebe-abandonado-ser-encontrado-em-aeroporto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 02:07:43
Título: No Roda Viva, João Santana diz Lava Jato foi “o maior esquema de
marketing político do Brasil”
Descrição: Ex-marqueteiro do PT, que foi preso na Lava Jato, afirmou ainda que o
Caixa 2 era \a alma do sistema eleitoral\, que \poucos foram punidos\ e que Lula
e Dilma são honestos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-roda-viva-joao-santana-diz-lavajato-foi-o-maior-esquema-de-marketing-politico-do-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 01:35:48
Título: Benedita: “Estou mexendo com as pessoas”
Descrição: A candidata do PT à Prefeitura do Rio participou de entrevista
coletiva nesta segunda-feira com a mídia independente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/benedita-estou-mexendocom-as-pessoas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 00:50:20
Título: JN mostra reação de juristas e políticos contra fala de líder do governo
por nova Constituição
Descrição: Ex-presidente do STF chamou ideia de golpe: “Não se muda ao sabor da
vontade das pessoas”, disse Carlos Veloso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jn-mostra-reacao-de-juristas-epoliticos-contra-fala-de-lider-do-governo-por-nova-constituicao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 00:42:31
Título: OMS confirma que Europa voltou a ser epicentro global da pandemia do
coronavírus
Descrição: Velho continente desbancou a América Latina, que manteve título por
quatro meses, graças à situação do Brasil. Órgão pediu “maiores sacrifícios” dos
governos europeus e acredita que “ainda há tempo de reverter essa tendência”
Url :https://revistaforum.com.br/global/oms-confirma-que-europa-voltou-a-serepicentro-global-da-pandemia-do-coronavirus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 00:36:35
Título: Bolsonaro e o ateísmo conservador
Descrição: Leia na coluna de Raphael Fagundes: \Bolsonaro e a elite religiosa
neopentecostal que assumiu o poder estão contribuindo para dar o golpe de
misericórdia em um Deus já morto (como se fosse possível matar algo que já
pereceu), já a modernidade só vem cultuando os valores cristãos, não mais o
Cristo em si\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-e-o-ateismo-conservador/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 23:46:02
Título: Presidente do México quer que ONU obrigue países colonizadores a
devolver patrimônio histórico roubado
Descrição: Andrés López Obrador justificou proposta lembrando que vários
tesouros das civilizações Azteca e Maya estão espalhados por museus da Espanha,
Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Áustria e Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/global/presidente-do-mexico-quer-que-onuobrigue-paises-colonizadores-a-devolver-patrimonio-historico-roubado/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2020-10-26 23:16:23
Título: Mulheres e indígenas serão maioria no Senado da Bolívia
Descrição: Além da volta da esquerda ao poder, país andino terá um novo
parlamento com mais representação feminina e de povos originários. Mulheres
também são maioria entre indígenas eleitos
Url :https://revistaforum.com.br/global/mulheres-e-indigenas-serao-maioria-nosenado-da-bolivia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 23:03:51
Título: Boulos brinca com “apoio” de Katy Perry no Twitter e viraliza
Descrição: Candidato à prefeitura de São Paulo tem usado estratégias inusitadas
para aumentar seu engajamento nas redes e compensar o pouco tempo de televisão
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/boulos-brinca-com-apoio-de-katyperry-no-twitter-e-viraliza/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 22:27:15
Título: Covid-19 mata mais 263 brasileiros e total de óbitos chega a 157.397
Descrição: Outras 15,7 mil pessoas no Brasil tiveram a contaminação pelo novo
coronavírus confirmada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/covid-19-mata-mais-263-brasileiros-etotal-de-obitos-chega-a-157-397/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 22:26:41
Título: Rafael Correa afirma que está sendo investigado por um suposto homicídio
Descrição: Assim como Lula em 2018, ex-presidente equatoriano foi proibido de
participar das eleições no país, em 2021, devido a 34 processos, um deles sobre
um assassinato, mas cujo nome da suposta vítima ainda não foi revelado
Url :https://revistaforum.com.br/global/rafael-correa-afirma-que-esta-sendoinvestigado-por-um-suposto-homicidio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 21:52:43
Título: Proposta do governo tira parcelas extras de seguro-desemprego de mais de
3 milhões
Descrição: Representantes dos trabalhadores queriam pagamentos a quem perdeu
vaga até 31 de dezembro, mas contraproposta do governo limita benefício a
demitidos de 20 de março a 31 de julho
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/proposta-do-governo-tira-parcelasextras-de-seguro-desemprego-de-mais-de-3-milhoes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 21:04:32
Título: Recursos de cota para mulheres foram direcionados a assessores de Flávio
e Queiroz em 2018
Descrição: E mais: Folha faz de boulos alvo de fake news. Com Cynara Menezes,
Ivana Bentes, Jô Gomes, Laura Capriglione e Letícia Sallorenzo
Url :https://revistaforum.com.br/videos/recursos-de-cota-para-mulheres-foramdirecionados-a-assessores-de-flavio-e-queiroz-em-2018/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 20:58:10
Título: Perto dos olhos, mas longe do coração – PERIGO NO STF!, por pastor Zé
Barbosa Jr.
Descrição: \Um juiz que coloca a Bíblia acima dos livros e ordenamentos
jurídicos que regem um país não entendeu nem a Bíblia nem os livros aos quais
deveria se submeter\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/perto-dos-olhos-mas-longe-do-coracaoperigo-no-stf-por-pastor-ze-barbosa-jr/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 20:24:59

Título: Justiça da Bolívia anula ordem de prisão que acusava Evo Morales de
“terrorismo”
Descrição: Segundo o Tribunal de Justiça de La Paz, o ex-presidente teve seu
direito à defesa violado
Url :https://revistaforum.com.br/global/justica-da-bolivia-anula-ordem-deprisao-que-acusava-evo-morales-de-terrorismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 20:22:53
Título: Ventos que vêm dos Andes anunciam boas novas nos EUA e Brasil
Descrição: Do Blog do Rovai: Não é um vento qualquer esse que vem dos Andes e
nem parece algo isolado.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/ventos-que-vem-dos-andesanunciam-boas-novas-nos-eua-e-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 19:42:12
Título: Lula aposta que PT vai vencer em Diadema e São Bernardo
Descrição: Após um 2016 complicado, PT parece ter retornado à disputa no ABCD
paulista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-aposta-que-pt-vai-vencer-emdiadema-e-sao-bernardo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 19:25:14
Título: Condenado por humilhar trabalhadores, Russomanno diz que tem “orgulho”
dos processos
Descrição: “Processos por danos morais eu tenho orgulho”, disse o candidato de
Jair Bolsonaro à prefeitura de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/condenado-por-humilhartrabalhadores-russomanno-diz-que-tem-orgulho-dos-processos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 19:07:07
Título: “Embaixador” de Bolsonaro que renegociou dívida ambiental falou “fodase” para multas em entrevista
Descrição: Apesar de fazer pouco caso das multas, Richard Rasmussem reconhece
que o fiscal estava correto sobre as irregularidades
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/embaixador-de-bolsonaro-que-renegocioudivida-ambiental-falou-foda-se-para-multas-em-entrevista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 17:47:53
Título: MP de São Paulo denuncia participação de líder do MBL em suposto esquema
de corrupção
Descrição: \Vivo, hoje, as consequências política do estado policialesco que
ajudei a fomentar\, lamentou Renan Santos em nota em que critica o MP
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-de-sao-paulo-denuncia-participacaode-lider-do-mbl-em-suposto-esquema-de-corrupcao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 17:20:31
Título: Em Minas, Sind-UTE consegue na Justiça manter a suspensão das aulas
durante a Pandemia
Descrição: Diante da decisão do governo do estado de Minas Gerais retornar às
aulas durante a pandemia o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais (Sind-UTE) impetrou um mandato de segurança contra o governo do
estado e uma liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) em favor do Sind-UTE, proibindo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/em-minas-sind-uteconsegue-na-justica-manter-a-suspensao-das-aulas-durante-a-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 17:05:10

Título: Fórum Onze e Meia #371 – Bolsonaro diz não entender a “pressa” pela
vacina + eleições nos EUA
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as principais notícias do
dia, como a disputa pelas vacinas, a última declaração de Bolsonaro sobre não
entender por que correr em cima da vacina e o plebiscito no Chile para uma nova
Constituição. O programa ainda traz as últimas informações da disputa entre Joe
Biden e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia371-bolsonaro-diz-nao-entender-a-pressa-pela-vacina-eleicoes-nos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 15:58:28
Título: Bancos são obrigados pela Justiça a readmitir funcionários desligados
durante a pandemia
Descrição: No 1º semestre de 2020, o Itaú Unibanco teve lucro líquido de R$ 8,1
bilhões, o Bradesco de R$ 7,6 bilhões e o Santander de R$ 6 bilhões
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bancos-sao-obrigados-pela-justica-areadmitir-funcionarios-desligados-durante-a-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 15:44:27
Título: Qual o futuro do emprego no Brasil?
Descrição: Após a divulgação em 20 de outubro do novo relatório O Futuro dos
Empregos, produzido pelo Fórum Econômico Mundial WEF (o anterior é de 2018), o
futuro do mundo do trabalho ganhou ainda mais destaque na imprensa. O documento
trata dos novos modelos de negócios, novas profissões e habilidades que os
trabalhadores precisarão desenvolver. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/rede/qual-o-futuro-do-emprego-no-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-26 13:29:24
Título: Personalidades lançam manifesto em defesa de Padilha e contra política
de saúde mental de Bolsonaro
Descrição: Assinam o manifesto nomes como Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Tata
Amaral, Teresa Cristina, Dilma Rousseff, Conselho Regional de Psicologia de São
Paulo entre outros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/personalidades-lancam-manifesto-emdefesa-de-padilha-e-contra-politica-de-saude-mental-de-bolsonaro/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-26 23:56:29
Título: O ‘carro da linguiça’ e outras chacinas sobre rodas que exterminam a
periferia e o governo ignora
Descrição: Veraneio em SP, carro prata no PA, a barca em GO... Por todo o país,
ataques sobre rodas matam geral e nem entram nas estatísticas.The post O ‘carro
da linguiça’ e outras chacinas sobre rodas que exterminam a periferia e o
governo ignora appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/26/chacina-sobre-rodas/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-26 18:35:22
Título: Como um leitor nosso descobriu que Bolsonaro nunca teve plano para
enfrentar a pandemia
Descrição: Governo primeiro mentiu e depois admitiu que não tem plano contra
efeitos econômicos e sanitários do coronavírus.The post Como um leitor nosso
descobriu que Bolsonaro nunca teve plano para enfrentar a pandemia appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/26/governo-bolsonaro-plano-pandemiacoronavirus/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-27 03:00:00
Título: Dualidades na pandemia: enquanto aumenta solidariedade, cresce
descrédito à democracia. Entrevista especial com Cesar Candiotto

Descrição: Há uma máxima na farmacologia que diz que a diferença entre o
antídoto e o veneno é a dose. Adaptando a máxima aos tempos pandêmicos, podemos
observar como nosso melhor, mais potente lado positivo, pode se converter no
pior. É, po [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604074-dualidades-na-pandemia-enquanto-aumentasolidariedade-cresce-descredito-a-democracia-entrevista-especial-com-cesarcandiotto
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-27 07:17:32
Título: Operação policial na Maré mira integrantes da maior facção criminosa do
Rio
Descrição: RIO - Uma operação da Polícia Civil que acontece desde o início da
manhã desta terça-feira mira integrantes da maior facção criminosa do Rio.
Agentes da corporação estão no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital, e
procuram mais de cem suspeitos.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/operacao-policial-na-mare-mira-integrantes-damaior-faccao-criminosa-do-rio-24714006
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-27 06:00:04
Título: Comunicação de Bolsonaro orientava Mandetta a não comentar passeios de
Bolsonaro na pandemia
Descrição: Durante as entrevistas coletivas do Ministério da Saúde, no começo da
pandemia, Luiz Henrique Mandetta foi orientado pela Secretaria Especial de
Comunicação Social a não falar dos passeios de Jair Bolsonaro durante a
pandemia.Após minimizar o vírus da Covid-19, chamando-a de gripezinha, o
presidente passou a fazer passeios com frequência, cumprimentando apoiadores e
contrariando as recomendações do Ministério da Saúde.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/comunicacao-de-bolsonaro-orientavamandetta-nao-comentar-passeios-de-bolsonaro-na-pandemia-1-24713414
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-27 07:00:28
Título: Governo pagou só 15% do previsto para financiar e socorrer turismo na
pandemia
Descrição: O governo desembolsou até agora 15% do valor previsto para financiar
a infraestrutura e diminuir os impactos da pandemia no setor de turismo.O
crédito de R$ 5 bilhões foi assinado por Jair Bolsonaro em maio, via medida
provisória, e virou lei após aprovação do Congresso.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-pagou-so-15-do-previstopara-financiar-socorrer-turismo-na-pandemia-24713377
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-26 17:14:25
Título: Prometer vacinação para dezembro ou janeiro 'não é realista', diz
brasileira que integra comitê da OMS contra covid-19
Descrição: A infectologista Cristiana Toscano é a única latino-americana no
Grupo Conselheiro Estratégico em Imunização de covid-19 da OMS. A equipe de
experts se reúne periodicamente para discutir os avanços das pesquisas que
desenvolvem uma vacina contra a covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54670051
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-27 09:37:23
Título: Por que alguns pensadores acreditam que vivemos 'momento decisivo' da
história humana
Descrição: De um lado, domínio surpreendente da tecnologia e do conhecimento, do
outro, ameaças sem precedentes para futuro do planeta e da espécie, combinação
forma um momento ímpar na história.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-54701364
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-26 14:52:56

Título: A histórica seca do rio Paraguai que impede a navegação de barcos e
ameaça a economia do país
Descrição: Rio Paraguai, único caminho direto no país para o mar, pelo qual
seguem 73% de suas exportações, atingiu mínima histórica com baixa vazão
tornando a navegação comercial quase impossível.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54694387
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-26 14:37:19
Título: Por que a inflação está 10 vezes maior para os mais pobres
Descrição: Efeitos negativos do coronavírus na economia não são iguais para
todos, inflação é uma das medidas desse impacto desigual.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54695705
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-27 02:01:53
Título: Eleições EUA 2020 e a crise do coronavírus: as últimas notícias
Descrição: Republicanos confirmam a juíza Barret no Supremo e consolidam
controle da Justiça nos EUA. Cinco aliados de Mike Pence foram infectados pela
covid-19. Vacina de Oxford gera resposta imune em jovens e idosos, diz
AstraZeneca. Brasil ultrapassa a marca de 5,4 milhões de pessoas contaminadas
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-26/eleicoes-eua-2020-asnoticias-da-campanha-ao-vivo.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-27 04:19:46
Título: Dinheiro na cueca de Chico Rodrigues conta a inglória história política
de Roraima
Descrição: Políticos da velha guarda se revezam no Estado a despeito dos
escândalos na gestão pública. Economia local tem forte apoio da máquina
administrativa o que abre brechas para a corrupção
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-26/chico-rodrigues-que-viroufolclore-com-dinheiro-na-cueca-conta-a-ingloria-historia-politica-deroraima.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-26 17:45:26
Título: Muito mais do que sexo e drogas: como Almodóvar transformou histórias
tão perversas em sucessos de bilheteria?
Descrição: Incesto, abusos, estupros, religião... O diretor, que acaba de lançar
‘A Voz Humana’, fez com que seus personagens, tramas e ideias subversivas e
altamente polêmicas se tornassem sucessos de bilheteria dentro e fora da Espanha
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-26/muito-mais-do-que-sexo-edrogas-como-almodovar-transformou-historias-tao-perversas-em-sucessos-debilheteria.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-27 01:32:53
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-gonzalezonipresente.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-27 00:00:00
Título: Eleição para conselheiro do CNJ adota nepotismo que o órgão
Descrição: Desabafo de um magistrado, ao saber que a Câmara Federal
eleger o advogado Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia,
ministro do STJ Napoleão Nunes Maia, para o cargo de conselheiro do

combatia
deverá
filho do
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Nacional de Justiça: É uma vergonha! O órgão que empunhou a bandeira contra o
nepotismo agora o acolhe! A [...]Leia mais (10/27/2020 - 04h03)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48393
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-26 00:00:00
Título: Repasses do fundão provocam crise em partido de Valdemar Costa Neto
Descrição: Além do PSL de Minas Gerais, o PL de Valdemar Costa Neto acumula
queixas internas sobre à distribuição da verba eleitoral. Numericamente em 7º na
disputa em Manaus (AM), o ex-ministro Alfredo Nascimento foi o que mais recebeu
verba do partido: R$ 6 milhões. O valor representa quase três vezes o repassado
ao candidato que lidera em Campinas (SP), Rafa Zimbaldi, e seis vezes o que
recebeu Fábio Abreu, que disputa o segundo lugar em Teresina (PI).Leia mais
(10/26/2020 - 23h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/repasse-do-fundao-provoca-crise-em-partido-devaldemar-costa-neto.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-26 00:00:00
Título: Líder do MBL é denunciado sob a acusação de tráfico de influência
Descrição: O Ministério Público de São Paulo denunciou Renan dos Santos, um dos
líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), sob acusação de tráfico de influência e
acusou nomes ligados à Fipe e à Imprensa Oficial de SP por suspeita de fraude em
licitação.Leia mais (10/26/2020 - 14h18)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/lider-do-mbl-e-denunciado-sob-a-acusacao-de-trafico-deinfluencia-e-fraude-em-licitacao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-26 00:00:00
Título: Justiça derruba decisão que bloqueava bens de Doria em ação por
improbidade na Prefeitura de SP
Descrição: Uma decisão liminar (provisória) na 4ª Câmara de Direito Público da
Justiça de São Paulo suspendeu nesta segunda-feira (26) a decisão que há uma
semana determinou o bloqueio de R$ 29,4 milhões em bens do governador João Doria
(PSDB) em processo no qual o tucano é réu sob a suspeita de improbidade
administrativa quando era prefeito de São Paulo.Leia mais (10/26/2020 - 13h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/justica-derruba-decisao-que-bloqueava-bens-de-doria-em-acaopor-improbidade-na-prefeitura-de-sp.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-26 00:00:00
Título: Justiça nega candidatura de ex-governador em disputa por vaga no Senado
em Mato Grosso
Descrição: A Justiça Eleitoral de Mato Grosso negou o registro de candidatura do
ex-governador Pedro Taques (SD), que concorre na eleição suplementar ao Senado
em 15 de novembro. Cabe recurso.Leia mais (10/26/2020 - 13h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://aovivo.folha.uol.
com.br/poder/2020/10/08/5937-acompanhe-as-noticias-sobre-as-eleicoes-municipaisem-todo-o-pais.shtml#post404409
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-26 00:00:00
Título: Escândalo do dinheiro na cueca abre espaço para avanço do centrão no
Senado

Descrição: A lacuna deixada pelo afastamento de Chico Rodrigues (DEM-RR) da
vice-liderança do governo no Senado abriu um espaço que pode ser ocupado pelo
centrão.Leia mais (10/26/2020 - 12h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/escandalo-do-dinheiro-na-cueca-abre-espaco-para-avanco-docentrao-no-senado.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-26 00:00:00
Título: Relatório no CNJ propõe mudanças para acelerar implantação de cota para
negros no Judiciário
Descrição: Mudanças na resolução sobre cotas no Judiciário, para torná-la mais
efetiva, estão entre as propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho sobre
Igualdade Racial no Judiciário em relatório apresentado na última semana ao
plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).Leia mais (10/26/2020 - 12h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/relatorio-no-cnj-propoe-mudancas-para-acelerar-implantacaode-cota-para-negros-no-judiciario.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 01:31:00
Título: Projeto reserva parte do Funpen para instalação de câmeras nas
imediações de presídios
Descrição: Proposta reserva pelo menos 10% dos recursos do fundo para o
videomonitoramento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699884-projeto-reserva-parte-do-funpenpara-instalacao-de-cameras-nas-imediacoes-de-presidios/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 00:26:00
Título: Projeto assegura exames médicos pelo SUS para candidato de baixa renda
em concurso público
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700956-projeto-assegura-exames-medicospelo-sus-para-candidato-de-baixa-renda-em-concurso-publico/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 23:45:00
Título: Projeto prevê “botão do pânico” para mulheres vítimas de violência
doméstica
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702644-projeto-preve-botao-do-panicopara-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 23:28:00
Título: Parlamentares defendem sistema híbrido de votações para o pós-pandemia
Descrição: A ideia é que, a partir do ano que vem, Câmara e Senado conciliem
votações presenciais e remotas. Representantes da sociedade civil, no entanto,
cobram mais participação popular nas reuniões virtuais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702879-parlamentares-defendem-sistemahibrido-de-votacoes-para-o-pos-pandemia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 22:18:00
Título: Projeto acaba com limitações legais para atuação de empresa simples de
crédito
Descrição: Esse tipo de financeira realiza operações de empréstimo
exclusivamente com recursos próprios
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701370-projeto-acaba-com-limitacoeslegais-para-atuacao-de-empresa-simples-de-credito/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 22:14:00
Título: Frente parlamentar debate nesta quarta-feira execução do orçamento na
área ambiental
Descrição: A reunião será realizada por meio de videoconferência e poderá ser
acompanhada ao vivo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702798-frente-parlamentar-debate-nestaquarta-feira-execucao-do-orcamento-na-area-ambiental/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 22:13:00
Título: Comissão mista discute com Paulo Guedes gastos com a pandemia
Descrição: Debate será sobre situação fiscal e a execução orçamentária das
medidas relacionadas à Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702830-comissao-mista-discute-com-pauloguedes-gastos-com-a-pandemia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 21:45:00
Título: Projeto aumenta pena de feminicídio praticado durante calamidade pública
Descrição: Texto altera o Código Penal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702640-projeto-aumenta-pena-defeminicidio-praticado-durante-calamidade-publica/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 21:41:00
Título: Deputados avaliam que não é o momento de discutir obrigatoriedade de
vacina
Descrição: Parlamentares pediram confiança nas pesquisas e nas instituições
responsáveis pelos testes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702802-deputados-avaliam-que-nao-e-omomento-de-discutir-obrigatoriedade-de-vacina/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-26 20:44:00
Título: Frente parlamentar promove debate sobre jogos eletrônicos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702789-frente-parlamentar-promovedebate-sobre-jogos-eletronicos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-27 06:00:01
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 27 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes
desta terça-feira (27), marcada pelo pedido de Erdogan para que turcos boicotem
produtos franceses, por protestos na Itália contra reimposição de medidas contra
COVID-19, e pela aprovação de venda de mais armas dos EUA a Taiwan.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102716283916-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-27-de-outubro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-26 22:04:16
Título: 'Se o Brasil dependesse apenas das autoridades, a pandemia seria pior',
opina médico
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, médico epidemiologista faz balanço da
situação da pandemia do novo coronavírus no país, e critica postura das
autoridades no enfrentamento da COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102616282964-se-o-brasil-dependesseapenas-das-autoridades-a-pandemia-seria-pior-opina-medico/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-26 19:38:45
Título: Justiça boliviana retira ordem de prisão contra Evo Morales

Descrição: A Justiça da Bolívia anulou nesta segunda-feira (26) a ordem de
detenção que pesava contra o ex-presidente Evo Morales, que atualmente vive
asilado na Argentina.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102616282614-justica-bolivianaretira-ordem-de-prisao-contra-evo-morales/

