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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 10:06:02
Título: Lula completa 75 anos defendendo legado de combate à fome e à pobreza no
Brasil
Descrição: Nascido no agreste pernambucano, ex-presidente tornou-se referência 
em políticas de inclusão
Url :https://www.braildefato.com.br/2020/10/27/lula-completa-75-anos-defendendo-
legado  s  -de-combate-a-fome-e-pobreza-no-brasil  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 14:47:17
Título: Fórum Negro de Arte e Cultura homenageia as ancestrais e reforça a luta 
antirracista
Descrição: A edição deste ano será totalmente virtual e conta com oficinas, 
mesas e apresentações artísticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/forum-negro-de-arte-e-cultura-
homenageia-as-ancestrais-e-reforca-luta-antirracista
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 20:54:40
Título: Após o plebiscito, como será escrita a nova constituição do Chile?
Descrição: Será eleita uma Convenção Constituinte com 155 deputadas e deputados,
que terão até 2022 para apresentar um novo texto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/apos-o-plebiscito-como-sera-
escrita-a-nova-constituicao-do-chile
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 20:21:31
Título: Artigo | Dez anos sem Néstor Kirchner
Descrição: Em 27 de outubro de 2010, morria repentinamente o ex-presidente 
argentino Néstor Kirchner, aos 60 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/artigo-dez-anos-sem-nestor-
kirchner
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 18:59:57
Título: No RS, consulta popular vai escolher os projetos a serem executados pelo
Estado
Descrição: Neste ano a Consulta Popular terá 96 projetos de 28 regiões do 
estado, saiba como votar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/no-rs-consulta-popular-vai-
escolher-os-projetos-a-serem-execucao-pelo-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 18:28:35
Título: Por que a redução dos combustíveis nas refinarias não deve chegar ao 
consumidor?
Descrição: A Petrobras divulgou, nesta segunda-feira (26), novos reajustes para 
o preço dos combustíveis em suas refinarias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/por-que-a-reducao-dos-
combustiveis-nas-refinarias-nao-deve-chegar-ao-consumidor
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 17:59:38
Título: Defensoria questiona PM sobre operações em favelas do Rio mesmo com 
proibição do STF
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Descrição: Supremo proibiu incursões durante a pandemia, mas primeiro semestre 
registrou 775 mortes em operações policiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/defensoria-questiona-policia-
militar-sobre-operacoes-em-favelas-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 17:48:09
Título: Artigo | Torneira seca e tarifa cara são os custos da privatização da 
água no Paraná
Descrição: De 2011 a 2019, o lucro líquido da Sanepar aumentou em 700%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/artigo-torneira-seca-tarifa-
cara-e-a-privatizacao-da-agua-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 17:16:57
Título: RJ pede novo adiamento do julgamento sobre a redistribuição dos 
royalties no STF
Descrição: Governador em exercício, Claudio Castro, se reúne com o presidente 
Supremo, ministro Luiz Fux, na tarde desta terça (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/rj-pede-novo-adiamento-do-
julgamento-sobre-a-redistribuicao-dos-royalties-no-stf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 17:07:33
Título: Quatro candidaturas coletivas de Porto Alegre são compostas só por 
mulheres
Descrição: Aliadas à luta por direitos, candidaturas buscam representatividade 
política das mulheres e das mulheres negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/quatro-candidaturas-coletivas-
de-porto-alegre-sao-compostas-so-por-mulheres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 16:25:51
Título: Finados: para homenagear mortos e evitar aglomerações, CNBB sugere 
plantio de árvores
Descrição: Brasil registra mais de 157 mil mortes por covid, iniciativa também 
chama atenção para a preservação do meio ambiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/finados-para-homenagear-mortos-
e-evitar-aglomeracoes-cnbb-sugere-plantio-de-arvores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 16:14:51
Título: Quilombo Castainho é a primeira comunidade titulada pelo governo de 
Pernambuco
Descrição: Mais de 400 famílias que vivem e produzem no local são beneficiadas 
com a medida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/quilombo-castainho-e-a-primeira-
comunidade-titulada-pelo-governo-de-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 15:45:18
Título: \O Quarto de Despejo está vivo\, afirma filha de Carolina Maria de Jesus
Descrição: Vera Eunice de Jesus relembra a infância e fala da literatura 
afrobrasileira, racismo e acesso á educação no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/o-quarto-de-despejo-esta-vivo-
afirma-filha-de-carolina-maria-de-jesus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 15:34:50
Título: Biden aumenta vantagem sobre Trump em estados cruciais para o 
republicano
Descrição: Nova pesquisa eleitoral analisa estados de Michigan, Wisconsin e 
Pensilvânia, onde atual presidente venceu em 2016
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/biden-aumenta-vantagem-sobre-
trump-em-estados-cruciais-para-o-republicano
 

 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 14:31:38
Título: Mestres da cultura: patrimônios populares do Cariri cearense
Descrição: A região é considerada berço de uma diversidade de manifestações 
artísticas e culturais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/mestres-da-cultura-patrimonios-
populares-do-cariri-cearense
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 12:59:00
Título: Vídeo | China define nesta semana seu plano de desenvolvimento para 
próximos 5 anos
Descrição: Em reunião do Comitê Central, Partido Comunista da China deve 
reorientar economia do país para o mercado interno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/china-define-nesta-semana-seu-
plano-de-desenvolvimento-para-os-proximos-cinco-anos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 00:24:05
Título: Deu no New York Times: Bolsonaro e Trump deram força à covid-19
Descrição: O jornal New York Times, o maior do mundo, explica nesta terça-feira 
(27) como Trump e Bolsonaro ajudaram a infecção com a Covid-19 na América 
Latina. A publicação americana enumera as ações de ambos, que quebraram as 
defesas sanitárias: Os dois presidentes expulsaram 10.000 médicos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/deu-no-new-york-times-bolsonaro-e-
trump-deram-forca-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 22:34:52
Título: Gleisi pede impeachment imediato de Bolsonaro e anulação de sentença 
contra Lula
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), defendeu 
hoje (27) a imediata abertura de processo de impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro por ele estar levando os brasileiros à morte “pela fome e desemprego” 
e também pela irresponsabilidade na condução do enfrentamento à pandemia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-pede-impeachment-imediato-
de-bolsonaro-e-anulacao-de-sentenca-contra-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 21:46:51
Título: Professores x Ratinho Jr, educadores lideram revolta de servidores 
públicos contra governador do PR
Descrição: Educadores convocaram para esta quarta-feira, dia 28, Dia do Servidor
Público, uma manifestação contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD). Eles 
denunciam os seguintes pontos: terceirização dos Funcionários de Escola, prova 
para Profissionais do Processo Seletivo Simplificado (PSS), militarização das 
escolas públicas, congelamento de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/professores-x-ratinho-jr-
educadores-lideram-revoltam-de-servidores-publicos-contra-governador-do-pr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 19:19:03
Título: [Vídeo] Bolsonaro não se reelege em 2022, diz marqueteiro
Descrição: É mais fácil uma galinha criar dentes do que o presidente Jair 
Bolsonaro ser reeleito em 2022. A impressão é do publicitário João Santana, ex-
marqueteiro do PT, durante entrevista no Roda Viva na noite desta segunda-feira 
(26). É muito mais provável que Bolsonaro perca a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/video-bolsonaro-nao-se-reelege-em-
2022-diz-marqueteiro/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 16:52:20
Título: Paciente com Covid-19 morre durante transferência de hospital incendiado
no Rio
Descrição: Uma mulher de 42 anos, que estava internada com Covid-19, veio a 
óbito durante a transferência dos pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso, 
que pegou fogo nesta terça-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas 
no hospital do Rio de Janeiro foram controladas às 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/paciente-com-covid-19-morre-
durante-transferencia-de-hospital-incendiado-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 13:44:52
Título: A tempestade que se avizinha, avalia Zé Dirceu em artigo
Descrição: Em artigo, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, 
avalia o cenário do país com tintas carregadas. Segundo ele, o país atravessa um
quadro de agravamento da crise social, econômica e institucional. Uma crise 
combinada, avalia o petista. Zé Dirceu denuncia também 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/a-tempestade-que-se-avizinha-
avalia-ze-dirceu-em-artigo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 11:46:18
Título: Projeto de deputados do PT proíbe uso de terras desmatadas ou queimadas 
por 20 anos
Descrição: Os deputados federais Nilto Tatto (PT-SP) e Alencar Santana Braga 
(PT-SP) protocolaram na Câmara, nesta segunda-feira (26), o projeto de lei (PL 
5014/2020) para proibir a utilização agropecuária ou urbana das terras com 
cobertura vegetal nativa ilegalmente desmatadas ou queimadas, pelo prazo de 20 
anos. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/projeto-de-deputados-do-pt-proibe-
uso-de-terras-desmatadas-ou-queimadas-por-20-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 11:23:34
Título: Saiba como consultar os candidatos a vereador e prefeito nas 5.570 
cidades brasileiras
Descrição: O Blog do Esmael disponibiliza para os 147 milhões de eleitores 
brasileiros uma ferramenta sobre a situação dos candidatos aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e vereador, que pediram registro para concorrer às 
Eleições Municipais de 2020. A consultas podem ser feitas quantas vezes o 
leitor/eleitor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/saiba-como-consultar-os-candidatos-
a-vereador-e-prefeito-nas-5-570-cidades-brasileiras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 11:20:06
Título: Deputados decidem hoje se enviam caso de Flordelis ao Conselho de Ética
Descrição: A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decide hoje (27) se envia o 
caso da deputada Flordelis (PSD-RJ) ao Conselho de Ética da Casa. O processo 
pode levar à cassação do mandato da parlamentar. Flordelis é acusada de ser a 
mandante do assassinato do marido, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/deputados-decidem-hoje-se-enviam-
caso-da-deputada-flordelis-ao-conselho-de-etica/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 10:37:04
Título: Eleições 2020: Brasil tem 493 cidades com mais eleitores do que 
habitantes
Descrição: O número de municípios com mais eleitores que habitantes aumentou na 
comparação com o cenário visto nas eleições de 2018. Segundo levantamento feito 
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), desta vez são 493, 8,8% das 
cidades brasileiras. Em 2018, quando 308 cidades do Brasil registraram 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleicoes-2020-brasil-tem-493-
cidades-com-mais-eleitores-do-que-habitantes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-27 02:15:57
Título: Deu ruim para Bolsonaro: maioria do STF defende vacinação obrigatória
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro terá de mostrar o bumbum para levar uma 
agulhada da vacina, pois a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) defende que
o Estado possa obrigar a população a se vacinar contra o vírus. Há o 
entendimento da maioria dos 11 ministros 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/deu-ruim-para-bolsonaro-maioria-do-
stf-defende-vacinacao-obrigatorio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 00:16:38
Título: GGV Covid Brasil: 4 dias com alta de casos
Descrição: A média de óbitos continua caindo. Mas a média de novos casos de 
Covid-19 voltou a subir nos últimos 4 dias. Ao contrário dos últimos dias, 10 
estados apresentaram alto crescimento de casos, e 4 registraram crescimento 
moderado. O crescimento foi puxado pelo Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Rio Grande [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggv-covid-brasil-4-dias-com-alta-de-
casos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 23:06:47
Título: TV GGN 20h: Os 75 anos de Lula e o avanço das milícias
Descrição: Confira a analise de Luis Nassif e os destaques da política e 
economia no boletim desta terça-feira, 27 de outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-os-75-anos-de-lula-e-o-avanco-
das-milicias/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 22:56:17
Título: TRF-1 adia julgamento sobre afastamento de Salles do Meio Ambiente
Descrição: Análise do caso estava marcada para esta terça-feira, 27, mas foi 
transferida para o dia 3 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/justica/trf-1-adia-julgamento-sobre-afastamento-
de-salles-do-meio-ambiente/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 22:31:01
Título: Moraes pauta impeachment de Witzel no plenário do STF
Descrição: Ministro atendeu pedido da defesa do político, para que o STF anule 
as decisões da Comissão de Impeachment instituída na Alerj
Url :https://jornalggn.com.br/justica/moraes-pauta-impeachment-de-witzel-no-
plenario-do-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 22:24:11
Título: Maia é contra judicialização da discussão sobre obrigatoriedade da 
vacina contra Covid-19
Descrição: Em entrevista à imprensa, o parlamentar também afirmou que houve uma 
conversa entre ele e Jair Bolsonaro (sem partido) e ambos devem se \sentar e dar
soluções a esses problemas\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/maia-e-contra-judicializacao-da-discussao-
sobre-obrigatoriedade-da-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 22:18:21
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de terça-feira, 27 de 
outubro
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
26/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 19:16:03
Título: Ô, Lula!, por Gustavo Conde
Descrição: Não há país no mundo que tenha um Lula e disso o povo brasileiro 
trabalhador pode se gabar.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/o-lula-por-gustavo-conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 18:55:26
Título: Governo Bolsonaro usa diretriz para dificultar acesso até a aborto legal
Descrição: Medida consta no plano de Estratégia Federal de Desenvolvimento para 
o Brasil no período de 2020 a 2031, publicado nesta terça-feira, 27,  no Diário 
Oficial da União
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-usa-diretriz-para-
dificultar-acesso-ate-a-aborto-legal/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 17:27:38
Título: Bolsonaro pede que agricultores não exportem tanto: “bagunça o preço do 
óleo de soja”
Descrição: De acordo com o presidente, excesso de exportação “bagunça” o preço 
do óleo de soja no país.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/bolsonaro-pede-que-agricultores-
nao-exportem-tanto-bagunca-o-preco-do-oleo-de-soja/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-27 16:34:20
Título: Fachin pede opinião da Lava Jato sobre acesso de Lula a acordo com EUA
Descrição: Fachin pediu manifestação da força-tarefa e da PGR sobre o pedido de 
Lula para acessar acordos entre autoridades dos EUA e Petrobras no âmbito da 
Lava Jato
Url :https://jornalggn.com.br/justica/fachin-pede-opiniao-da-lava-jato-sobre-
acesso-de-lula-a-acordo-com-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 10:18:25
Título: Inflação dos alimentos é três vezes maior entre baixa renda em relação 
aos mais ricos
Descrição: De janeiro a outubro, enquanto a inflação das famílias mais pobres 
foi de 3,68%, as de alta renda teve variação de 1,07%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inflacao-dos-alimentos-e-tres-vezes-
maior-entre-baixa-renda-em-relacao-aos-mais-ricos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 10:12:29
Título: Espanha aumenta impostos de ricos e grandes empresas para repor perdas 
na pandemia
Descrição: “Hoje inauguramos uma nova etapa que deixa para trás o caminho 
neoliberal”, disse o segundo vice-presidente Pablo Iglesias, do Podemos, partido
que faz parte da coalisão de esquerda que governa o país
Url :https://revistaforum.com.br/global/espanha-aumenta-impostos-de-ricos-e-
grandes-empresas-para-repor-perdas-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 09:41:53
Título: Ao menos 5 mil crianças sofreram violência doméstica durante a pandemia 
em SP
Descrição: Casos identificados na cidade envolvem tanto agressões físicas quanto
psicológicas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ao-menos-5-mil-criancas-sofreram-
violencia-domestica-durante-a-pandemia-em-sp/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 09:37:01
Título: Humilhado, ex-porta-voz chama Bolsonaro de “imperador imortal” em 
artigo: “Poder inebria, corrompe e destrói”
Descrição: Exonerado do governo no dia 7 de outubro após uma série de 
humilhações no cargo, o ex-porta-voz da presidência, general Otávio Rêgo Barros,
publicou artigo no Correio Braziliense nesta terça-feira (27) em que, sem citar 
diretamente o presidente, se refere a Jair Bolsonaro de forma irônica como 
imperador imortal. Infelizmente, o poder inebria, corrompe e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/humilhado-ex-porta-voz-
chama-bolsonaro-de-imperador-imortal-em-artigo-poder-inebria-corrompe-e-destroi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 02:43:16
Título: 2020 enterra a nova política para 2022
Descrição: Leia na coluna de Cleber Lourenço: Se há algo que as eleições 
municipais no país vão indicar é uma ligeira melhora para as eleições 
presidenciais de 2022 com os resultados pífios da chamada “nova política”
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/2020-enterra-a-nova-politica-
para-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 02:08:55
Título: Cartas do Pai: “Aniversariante do Dia”
Descrição: Ivan Cosenza, em sua coluna na Fórum, fala sobre a relação de amizade
que seu pai, Henfil, tinha com Lula, o aniversariante do dia
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ivancosenzadesouza/cartas-do-pai-
aniversariante-do-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 01:52:14
Título: Papa Francisco: “sonho com uma Europa saudavelmente laica”
Descrição: Em evento do Episcopado da União Europeia, líder da Igreja Católica 
disse defender que “Deus e César sejam diferentes, mas não sobrepostos, em uma 
terra onde as pessoas sejam livres para professar qualquer fé publicamente”
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-francisco-sonho-com-uma-europa-
saudavelmente-laica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 01:32:39
Título: Estado de Santa Catarina agora é governado por filha de admirador de 
Hitler
Descrição: Altair Reinehr, pai da governadora interina de SC, Daniela Reinehr, é
um professor de história conhecido por defender Hitler e negar o Holocausto, \
Não tem condições de governar com essa história no ombro\, diz especialista em 
neonazismo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/estado-de-santa-catarina-agora-e-
governado-por-filha-de-admirador-de-hitler/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 01:10:58
Título: Alexandre de Moraes pede à PF informações sobre investigação contra 
Flávio Bolsonaro
Descrição: O ministro assumiu o Caso Bolsonaro x Moro no STF após a 
aposentadoria de Celso de Mello
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-de-moraes-pede-a-pf-
informacoes-sobre-investigacao-contra-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 01:00:57
Título: Com crescimento de 4,9% no terceiro trimestre, China mostra que já 
“esqueceu” a pandemia
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Descrição: FMI projeta que o gigante asiático deve ser a única grande economia 
do mundo a ter crescimento em 2020, e que este poderia chegar até 1,9%, segundo 
suas previsões
Url :https://revistaforum.com.br/global/com-crescimento-de-49-no-terceiro-
trimestre-china-mostra-que-ja-esqueceu-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 23:45:31
Título: MAS anuncia retorno de Evo Morales à Bolívia na véspera do aniversário 
do golpe de 2019
Descrição: Ex-presidente chegará ao país natal no dia 9 de novembro, um dia 
depois da posse de Luis Arce e um dia antes da data que, no ano passado, marcou 
sua derrubada do poder, por ação das Forças Armadas, aliadas a grupos racistas
Url :https://revistaforum.com.br/global/mas-anuncia-retorno-de-evo-morales-a-
bolivia-na-vespera-do-aniversario-do-golpe-de-2019/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 23:01:27
Título: Venezuela anuncia registro oficial do seu medicamento para curar a covid
na OMS
Descrição: Vice-presidenta Delcy Rodríguez informou que país está confiante em 
que a organização internacional “comprovará que nossa molécula DR-10 é capaz de 
bloquear a ação do coronavírus e não possui nenhum tipo de toxicidade”
Url :https://revistaforum.com.br/global/venezuela-anuncia-registro-oficial-do-
seu-medicamento-para-curar-a-covid-na-oms/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 22:13:05
Título: Idosa de 90 anos é abusada sexualmente em asilo do Reino Unido
Descrição: Familiares da vítima pediram ao governo que investigasse não só esse 
caso, afirmando que abusos físicos e sexuais contra residentes de asilos não é 
um problema isolado no país
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/idosa-de-90-anos-e-abusada-
sexualmente-em-asilo-do-reino-unido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 21:57:20
Título: Vantagem de Biden sobre Trump é a maior para uma semana antes das 
eleições em 24 anos
Descrição: Site FiveThirtyEight faz a média de pesquisas nacionais e mostra 
democrata 9,1 pontos à frente de republicano e com vantagem na maior parte dos 
estados-chave
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vantagem-de-biden-sobre-trump-e-a-
maior-para-uma-semana-antes-das-eleicoes-em-24-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 21:42:46
Título: Privatização do SUS: Conselho de Saúde denuncia decreto publicado por 
Bolsonaro
Descrição: Parlamentares também foram às redes contra o decreto 10.530, \Ninguém
ali conhece o SUS\, criticou o ex-ministro Alexandre Padilha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/privatizacao-do-sus-conselho-de-saude-
denuncia-decreto-publicado-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 20:55:04
Título: A América Latina vai ser toda feminista
Descrição: Leia na coluna de Ingrid Gerolimich: \Falar de feminismo na América 
latina é falar também da luta pela democracia e por uma nova ordem global que 
substitua o neoliberalismo por um sistema mais igualitário que não feminize e 
racialize a pobreza\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ingridgerolimich/a-america-latina-
vai-ser-toda-feminista/
 

https://revistaforum.com.br/colunistas/ingridgerolimich/a-america-latina-vai-ser-toda-feminista/
https://revistaforum.com.br/colunistas/ingridgerolimich/a-america-latina-vai-ser-toda-feminista/
https://revistaforum.com.br/politica/privatizacao-do-sus-conselho-de-saude-denuncia-decreto-publicado-por-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/privatizacao-do-sus-conselho-de-saude-denuncia-decreto-publicado-por-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/noticias/vantagem-de-biden-sobre-trump-e-a-maior-para-uma-semana-antes-das-eleicoes-em-24-anos/
https://revistaforum.com.br/noticias/vantagem-de-biden-sobre-trump-e-a-maior-para-uma-semana-antes-das-eleicoes-em-24-anos/
https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/idosa-de-90-anos-e-abusada-sexualmente-em-asilo-do-reino-unido/
https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/idosa-de-90-anos-e-abusada-sexualmente-em-asilo-do-reino-unido/
https://revistaforum.com.br/global/venezuela-anuncia-registro-oficial-do-seu-medicamento-para-curar-a-covid-na-oms/
https://revistaforum.com.br/global/venezuela-anuncia-registro-oficial-do-seu-medicamento-para-curar-a-covid-na-oms/
https://revistaforum.com.br/global/mas-anuncia-retorno-de-evo-morales-a-bolivia-na-vespera-do-aniversario-do-golpe-de-2019/
https://revistaforum.com.br/global/mas-anuncia-retorno-de-evo-morales-a-bolivia-na-vespera-do-aniversario-do-golpe-de-2019/
https://revistaforum.com.br/global/com-crescimento-de-49-no-terceiro-trimestre-china-mostra-que-ja-esqueceu-a-pandemia/
https://revistaforum.com.br/global/com-crescimento-de-49-no-terceiro-trimestre-china-mostra-que-ja-esqueceu-a-pandemia/


Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 20:27:35
Título: Apresentador da Record de Roraima é encontrado vivo, com braços e pernas
quebrados
Descrição: Jornalista Romano dos Anjos tinha sido sequestrado de dentro de sua 
casa enquanto jantava, em seu carro, encontrado carbonizado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apresentador-da-record-de-roraima-e-
encontrado-vivo-com-bracos-e-pernas-quebrados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 20:10:04
Título: Boulos faz pegadinha nas ruas de São Paulo e lança o Fala na Lata, onde 
relembra CQC
Descrição: O candidato, que tem trazido diversas inovações para a campanha, 
lançou uma nova forma para dialogar com os eleitores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-faz-pegadinha-nas-ruas-de-sao-
paulo-e-lanca-o-fala-na-lata-onde-relembra-cqc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 19:50:28
Título: Candidato a vereador do PSB é morto a facadas no Ceará
Descrição: Batista da Banca foi encontrado morto dentro de sua casa em Caucaia 
(CE), caso acontece um mês após assassinato de candidato em MG
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/candidato-a-vereador-do-psb-e-morto-a-
facadas-no-ceara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 19:33:23
Título: iFood diz que baniu cliente que recusou entregador por ele ser negro em 
Goiânia
Descrição: App se colocou à disposição para ajudar na investigação, gerente de 
lanchonete denunciou caso nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ifood-diz-que-baniu-cliente-que-
recusou-entregador-por-ele-ser-negro-em-goiania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 17:57:35
Título: Pesquisa mostra Elói Pietá (PT) na frente em Guarulhos nos dois turnos
Descrição: Petista, ex-prefeito da segunda maior cidade do estado de São Paulo, 
aparece com 34,3% no 1º turno, ante 21,3% do atual prefeito, Guti (PSD)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisa-mostra-eloi-pieta-pt-na-
frente-em-guarulhos-nos-dois-turnos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 17:53:33
Título: Polícia prende candidata do PSC que teria usado dinheiro do tráfico para
fazer campanha em cidade catarinense
Descrição: Foram encontrados R$ 3 milhões em espécie com a candidata Sandra do 
Parque das Palmeiras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policia-prende-candidata-do-psc-que-
teria-usado-dinheiro-do-trafico-para-fazer-campanha-em-cidade-catarinense/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 17:51:19
Título: Morre piloto da Força Nacional que caiu com helicóptero ao combater 
incêndio no Pantanal
Descrição: Renato de Oliveira Souza se recuperava de uma cirurgia na coluna por 
causa da fratura decorrente da queda da aeronave em que pilotava no combate aos 
incêndios no Pantanal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-piloto-da-forca-nacional-que-caiu-
com-helicoptero-ao-combater-incendio-no-pantanal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 17:34:45
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Título: Passeio turístico sobre cultura negra em SP é filmado e seguido por PMs 
durante 3 horas
Descrição: Polícia diz que monitoramento é realizado quando há \uma grande 
concentração de público\. No entanto, pouco mais de 10 pessoas participaram do 
tour
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/passeio-turistico-sobre-cultura-negra-
em-sp-e-filmado-e-seguido-por-pms-durante-3-horas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 17:11:56
Título: Fórum Onze e Meia #372 – O futuro das esquerdas e as eleições de 2020, 
com Padilha e Juliano Medeiros
Descrição: Esta edição do programa Fórum Onze e Meia fala sobre os desafios da 
esquerda e as eleições deste ano, com o deputado federal Alexandre Padilha (PT-
SP) e o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Comentários de Renato Rovai e 
apresentação de Dri Delorenzo. #FórumOnzeeMeia #NotíciasdeHoje
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
372-o-futuro-das-esquerdas-e-as-eleicoes-de-2020-com-padilha-e-juliano-medeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 15:53:57
Título: Após vídeo racista do pai, Diogo Mainardi bomba com declarações contra 
nordestinos
Descrição: “O Nordeste sempre foi retrógrado, sempre foi governista, sempre foi 
bovino (…) região atrasada, pouco educada”. “Eu sou paulista antes de ser 
brasileiro”, diz o jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-video-racista-do-pai-diogo-
mainardi-bomba-com-declaracoes-contra-nordestinos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 14:57:56
Título: Motoboy negro é impedido por moradora de entrar em condomínio de luxo: 
“Não vou permitir esse macaco”
Descrição: Uma moradora do condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia (GO), 
impediu na noite desta segunda-feira (26) o motoboy Elson Oliveira, de 39 anos, 
de realizar uma entrega de hamburguer na sua casa pelo fato do entregador ser 
negro. “Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Manda outro motoboy que 
seja branco”, disse [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/motoboy-negro-e-impedido-por-
moradora-de-entrar-em-condominio-de-luxo-nao-vou-permitir-esse-macaco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-27 14:53:21
Título: Fundação Leonel Brizola lança curso gratuito sobre “O povo brasileiro”, 
de Darcy Ribeiro
Descrição: \A importância do curso é debater a grande pergunta de Darcy Ribeiro:
por que o Brasil não deu certo?\, explica o professor Henrique Matthiesen. 
Lançamento celebra os 98 anos do antropólogo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fundacao-leonel-brizola-lanca-curso-
gratuito-sobre-o-povo-brasileiro-de-darcy-ribeiro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-27 04:02:40
Título: Trump poderia ser indiciado por diversos crimes caso perca a eleição
Descrição: Ex-presidentes dos EUA não costumam ir para a prisão. Mas poucos 
cometeram crimes tão descarados quanto os que são atribuídos a Trump.The post 
Trump poderia ser indiciado por diversos crimes caso perca a eleição appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/27/trump-indiciado-crimes-eleicao/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-28 03:00:00
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Título: União civil de homossexuais. A coragem de Francisco que estimula o 
debate e coloca a Igreja diante das realidades do mundo. Entrevista especial com
Lucas Paiva
Descrição: Nas últimas semanas, a divulgação de uma entrevista em que o papa 
Francisco defende a união  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/604113-uniao-civil-de-homossexuais-a-coragem-de-
francisco-que-estimula-o-debate-e-coloca-a-igreja-diante-das-realidades-do-
mundo-entrevista-especial-com-lucas-paiva
 
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-aumenta-
solidariedade-cresce-descredito-a-democracia-entrevista-especial-com-cesar-
candiotto
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-28 06:29:42
Título: O que muda nos EUA com posse de Amy Barrett na Suprema Corte
Descrição: Uma situação assim não é vista há mais de 80 anos, e suas 
consequências podem marcar os Estados Unidos por várias décadas.A confirmação de
Amy Coney Barrett na segunda-feira (26/10) pelo Senado como juíza da Suprema 
Corte americana, por 52 votos a 48, representa a consolidação de uma clara 
maioria ideológica na corte. 
Url :https://epoca.globo.com/mundo/o-que-muda-nos-eua-com-posse-de-amy-barrett-
na-suprema-corte-24716128
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-28 06:00:16
Título: Oposição pede convocação de AGU para explicar questionamento ao STF 
sobre homofobia
Descrição: A Oposição pediu que a Câmara convoque o advogado-geral da União, 
José Levi, para explicar um pedido que fez ao STF para o tribunal esclarecer se 
a criminalização da homofobia atinge a liberdade religiosa. O requerimento de 
convocação foi protocolado nesta terça-feira pela deputada Natália Bonavides, do
PT do Rio Grande do Norte, com outras 30 assinaturas. Leia: Oposição quer CPI 
sobre envolvimento do governo na defesa de Flávio e pede ao STF afastamento de 
Heleno O documento afirma que a AGU defende \um projeto autoritário e 
discriminatório\. No último dia 14, a AGU pediu que o Supremo esclareça se a 
criminalização da homofobia, decidida pelo tribunal em 2019, atinge a liberdade 
religiosa. Leia: AGU defende no STF que Forças Armadas não podem atuar como 
Poder Moderador O recurso da AGU tem sido criticado por entidades da sociedade 
civil. Paulo Iotti, advogado autor da ação que levou à decisão do STF, enviou um
documento à corte para que rejeite o pedido da AGU.(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/oposicao-pede-convocacao-de-agu-
para-explicar-questionamento-ao-stf-sobre-homofobia-24715444
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-28 10:12:51
Título: Como Brasil deixou de ser um dos campeões em liberdade na internet e se 
tornou 'parcialmente livre'
Descrição: Liberdade na Internet diminuiu no Brasil, segundo edição de 2020 do 
relatório 'Freedom on the Net'. Ao redor do mundo, governos aproveitaram 
pandemia para aumentar controle online.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54714957
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-28 09:13:20
Título: 'Lua Azul': o raro evento cósmico que poderá ser visto neste 31 de 
outubro (e não se repetirá até 2023)
Descrição: Trata-se de fenômeno incomum que ocorre a cada 2,5 anos, 
aproximadamente, devido à duração dos ciclos lunares.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54713275
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-27 22:18:19
Título: Os bancos e fundos estrangeiros que investiram em empresas acusadas de 
violar direitos indígenas no Brasil
Descrição: Relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da ONG 
Amazon Watch quer que investidores estrangeiros pressionem empresas a mudar 
práticas, elas, por sua vez, negam as acusações.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54710341
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-27 17:43:31
Título: 'Adoecemos cuidando de doentes, não porque fomos ao shopping': o 
desabafo de médica com covid-19
Descrição: História da médica Priscila Daflon e de colegas em município 
catarinense reflete vulnerabilidades daqueles na linha de frente, como a 
'pejotização' e a dificuldade em comprovar infecção no ambiente de trabalho.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54671760
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-27 20:09:58
Título: Wuhan: de epicentro da pandemia a um dos principais polos turísticos da 
China
Descrição: Somente de 1 a 7 de outubro, Wuhan recebeu quase 19 milhões de 
turistas, tornando-se a cidade mais visitada da China.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54708633
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-27 11:32:03
Título: Ajuda econômica é bem-vinda, diz embaixador do Brasil nos EUA sobre 
plano de Biden para Amazônia
Descrição: Após Bolsonaro chamar oferta de US$ 20 bilhões de 'suborno', Nestor 
Forster diz que Amazônia precisa de recursos e que tema 'deve ser examinado', 
desde que Brasil lidere discussões.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54703354
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-28 01:02:45
Título: Governo da Espanha propõe taxar mais ricos e grandes empresas para 
superar a crise da pandemia
Descrição: “Hoje inauguramos uma nova etapa que deixa para trás o caminho 
neoliberal”, disse o vice-presidente Pablo Iglesias. Educação e saúde terão 
incremento de recursos, segundo a proposta
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-27/governo-da-espanha-
propoe-taxar-mais-ricos-e-grandes-empresas-para-fechar-a-conta-do-
coronavirus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-27 23:24:31
Título: Eleições EUA 2020, a pandemia de coronavírus e a política no Brasil: as 
últimas notícias, ao vivo 
Descrição: Brasil registra 549 óbitos e 29.787 novos casos de covid-19 nesta 
terça. STF deve julgar em novembro ações sobre vacinação no Brasil. Incêndio 
atinge hospital no Rio e dois pacientes com covid-19 morrem durante 
transferência
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-27/eleicoes-eua-2020-e-a-
crise-do-coronavirus-as-ultimas-noticias.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-27 00:00:00
Título: Convidados de Mourão à Amazônia são orientados a evitar dengue, febre 
amarela, malária e até assaltos na viagem
Descrição: Os integrantes da comitiva de 12 embaixadores e convidados do vice-
presidente Hamilton Mourão para uma viagem à Amazônia, na quarta (4), estão 
recebendo um manual com recomendações sobre roupas, repelentes, vacinas contra 
doenças da região -e até sobre como se prevenir de assaltos.Leia mais 
(10/27/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/convidados-de-mourao-a-amazonia-sao-
orientados-a-evitar-dengue-febre-amarela-malaria-e-ate-assaltos-na-viagem.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-27 00:00:00
Título: Aniversário de Lula ocupa horário eleitoral de petistas na TV em pelo 
menos quatro capitais
Descrição: O aniversário de 75 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), nesta terça-feira (27), virou tema do programa eleitoral em pelo menos 
quatro capitais em que o PT disputa eleições majoritárias.Leia mais (10/27/2020 
- 21h26)
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-municipais-
em-todo-o-pais.shtml#post404438
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-27 00:00:00
Título: PF mira candidatos que declararam grande quantia de dinheiro em casa
Descrição: Investigadores da Polícia Federal estão mirando candidatos que 
declararam à Justiça Eleitoral guardar grandes somas de dinheiro em casa.Leia 
mais (10/27/2020 - 20h21)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/pf-mira-candidatos-que-declararam-grande-quantia-de-dinheiro-
em-casa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-27 00:00:00
Título: Após declarar uso de fundão eleitoral, Carlos Bolsonaro diz que doará 
valor para caridade
Descrição: Três dias após o Painel revelar o uso de R$ 22 mil do Fundo 
Eleitoral, o verador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), candidato à reeleição, 
publicou em suas redes sociais nesta terça-feira (27) um texto afirmando que 
tentou devolver a verba, mas que, como não conseguiu, vai fazer uma doação em 
igual valor para a caridade.Leia mais (10/27/2020 - 19h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/apos-declarar-uso-de-fundao-eleitoral-carlos-
bolsonaro-diz-que-doara-valor-para-caridade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-27 00:00:00
Título: Embaixada das Filipinas pede que Itamaraty 'ordene' Globo a retirar 
vídeos de agressões do ar
Descrição: Após a embaixadora filipina Marichu Mauro ter sido convocada de volta
a Manila por acusações de agressão contra uma emprega doméstica, a embaixada do 
país em Brasília enviou um ofício ao Itamaraty que causou perplexidade entre 
diplomatas.Leia mais (10/27/2020 - 17h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2020/10/embaixada-das-filipinas-pede-que-itamaraty-ordene-
globo-a-retirar-videos-de-agressoes-do-ar.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 01:29:00
Título: Projeto permite a alunos beneficiados por cotas disputar vagas de ampla 
concorrência
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700638-projeto-permite-a-alunos-
beneficiados-por-cotas-disputar-vagas-de-ampla-concorrencia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 23:10:00
Título: Urgência na regulamentação do novo Fundeb é consenso em debate na Câmara
Descrição: Ao todo, 16 pontos do fundo precisam de regras específicas para serem
implementados pelos governos federal, estaduais e municipais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703271-urgencia-na-regulamentacao-do-
novo-fundeb-e-consenso-em-debate-na-camara/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 22:48:00
Título: Projeto proíbe tatuagens na cabeça, no pescoço e no rosto de candidatos 
à Marinha
Descrição: Proposta apresentada pelo governo pretende evitar disputas judiciais 
sobre o tema
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702592-projeto-proibe-tatuagens-na-
cabeca-no-pescoco-e-no-rosto-de-candidatos-a-marinha/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 22:41:00
Título: Projeto destina recursos de Fundo de Meio Ambiente para proteção animal
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703190-projeto-destina-recursos-de-
fundo-de-meio-ambiente-para-protecao-animal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 22:40:00
Título: MP destina crédito para distribuição de cestas básicas a comunidades na 
pandemia
Descrição: Medida autoriza o repasse de R$ 228 milhões ao Ministério da 
Cidadania para esse fim
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703249-mp-destina-credito-para-
distribuicao-de-cestas-basicas-a-comunidades-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 21:04:00
Título: Projeto determina que 30% da nota dos alunos seja composta por 
participação em sala e disciplina
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703053-projeto-determina-que-30-da-nota-
dos-alunos-seja-composta-por-participacao-em-sala-e-disciplina/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 21:02:00
Título: Projeto proíbe concessão de crédito rural para condenados por queimadas
Descrição: Proposta pretende coibir incêndios florestais que, na opinião do 
autor, estariam colocando em risco a disponibilidade hídrica do país
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700621-projeto-proibe-concessao-de-
credito-rural-para-condenados-por-queimadas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 20:48:00
Título: Projeto obriga responsável por incêndio florestal a pagar por 
recuperação de área queimada
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Descrição: A proposta também proíbe atividades agropecuárias nas áreas queimadas
por 50 anos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/700972-projeto-obriga-responsavel-por-
incendio-florestal-a-pagar-por-recuperacao-de-area-queimada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 20:29:00
Título: Comissão debate nesta quarta-feira imunidade de rebanho na pandemia de 
Covid-19
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703199-comissao-debate-nesta-quarta-
feira-imunidade-de-rebanho-na-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-27 20:28:00
Título: Câmara analisa mais de 200 propostas sobre lavagem de dinheiro
Descrição: Entre os projetos de lei estão o que torna a prática crime hediondo, 
o que destina ao SUS os valores recuperados pelos cofres públicos, e o que 
inclui os partidos políticos na lista de entidades sujeitas ao controle de 
lavagem de dinheiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703165-camara-analisa-mais-de-200-
propostas-sobre-lavagem-de-dinheiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-28 06:48:56
Título: Bitcoin: criptomoeda registra maior transação de todos os tempos
Descrição: Em 26 de outubro, um desconhecido portador de bitcoins estabeleceu um
novo recorde ao transferir mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) em 
criptomoedas.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020102816289441-bitcoin-criptomoeda-
registra-maior-transacao-de-todos-os-tempos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-28 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 28 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (28), na qual o Ministério da Economia coloca em dúvida o 13º do 
Bolsa Família, Biden lidera pesquisas de intenção de votos nos EUA por maior 
margem em 24 anos e França pede cautela a seus cidadãos vivendo em países de 
maioria muçulmana.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102816289190-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-28-de-outubro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-28 05:19:36
Título: Venezuela recebeu avião do Irã sancionado pelos EUA, diz Reuters
Descrição: Na terça-feira (27), aterrissou em Caracas um avião que partiu de 
Teerã, e que se encontra sob sanções de Washington, indiciou um legislador 
venezuelano à agência de notícias.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102816288842-venezuela-recebeu-
aviao-do-ira-sancionado-pelos-eua-diz-reuters/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-28 04:52:10
Título: Cuba responsabiliza EUA por impedir remessas internacionais para a ilha
Descrição: A ilha responsabilizou o governo dos EUA pelo fechamento dos 407 
pontos do serviço de transferência de dinheiro Western Union localizados em seu 
território.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102816288576-cuba-responsabiliza-
eua-por-impedir-remessas-internacionais-para-a-ilha/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-27 20:30:00
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Título: Biden pede que comunidade internacional amplie sanções contra círculo de
Lukashenko
Descrição: O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta
terça-feira (27) que a comunidade internacional deveria expandir 
significativamente as sanções contra figuras próximas ao presidente bielorrusso,
Aleksandr Lukashenko.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020102716287919-biden-pede-a-comunidade-
internacional-expansao-das-sancoes-contra-circulo-de-lukashenko/
 

 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-27 18:52:41
Título: Vice-presidente da SNA: agricultura familiar é 'fundamental' para 
inserir Nordeste no agronegócio
Descrição: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu na última 
segunda-feira (26) a inserção da região do Nordeste no \boom\ do agronegócio 
brasileiro.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102716287735-vice-presidente-da-sna-
destaca-importancia-da-agricultura-familiar-para-insercao-do-nordeste/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-27 17:56:09
Título: STF terá última palavra sobre quem poderá impor vacinação obrigatória, 
afirma jurista 
Descrição: Após Bolsonaro discordar do presidente do STF, Luiz Fux, sobre a 
judicialização de uma vacina obrigatória contra a COVID-19 no país, a Sputnik 
Brasil conversou com um especialista para saber, afinal, a quem caberá a 
decisão.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102716287580-stf-tera-ultima-
palavra-sobre-quem-podera-impor-vacinacao-obrigatoria-afirma-jurista-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-27 17:30:00
Título: 'Não adianta fazer teatro': ambientalista pede que governo prove 
preocupação com Amazônia
Descrição: Reconhecido internacionalmente como uma experiência de sucesso, o 
Fundo Amazônia se encontra congelado desde o ano passado, ameaçando a 
continuação de algumas importantes iniciativas de proteção ambiental no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102716286318-nao-adianta-fazer-
teatro-ambientalista-pede-que-governo-prove-preocupacao-com-amazonia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-27 01:21:25
Título: Kamala Harris diz que nomeação de Barrett para Suprema Corte dos EUA foi
'ilegítima'
Descrição: A candidata democrata ao cargo de vice-presidente dos EUA, Kamala 
Harris, disse nesta segunda-feira (26) que a confirmação de Amy Coney Barrett 
como juíza da Suprema Corte foi um \processo ilegítimo\.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102716283212-kamala-harris-diz-que-
nomeacao-de-barrett-para-suprema-corte-dos-eua-foi-ilegitima/
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