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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-28 03:00:00
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: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-29 03:15:29
Título: A defesa do SUS e as oportunidades de negócios farejadas pelos amigos de
Guedes
Descrição: Mario Sheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, comenta as 
pistas deixadas pelo decreto para estudar parceiras público-privadas nas UBS. 
Texto não durou 24 horas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-29/a-defesa-contundente-do-sus-e-
as-oportunidades-de-negocios-farejadas-pelos-amigos-de-guedes.html

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 22:08:00
Título: Proposta susta criação do Programa de Mineração e Desenvolvimento
Descrição: Deputada diz que iniciativa do governo não tem planejamento prévio e 
nem ouviu órgãos de pesquisa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698803-proposta-susta-criacao-do-
programa-de-mineracao-e-desenvolvimento/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-10-28 11:40:00
Título: CCOMSEx participa da Conferência Bilateral de Estado-Maior entre o 
Brasil e os EUA
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/38624/CCOMSEx-participa-da-
Conferencia-Bilateral-de-Estado-Maior-entre-o-Brasil-e-os-EUA/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 20:45:53
Título: No Congresso, direita vai tentar aprovação da prisão após 2ª instância 
ainda em 2020
Descrição: Senadores querem alterar o Código Penal e os deputados os artigos 102
e 105 da Constituição Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/no-congresso-direita-vai-tentar-
aprovacao-da-prisao-apos-2-instancia-ainda-em-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 19:41:01
Título: Países europeus começam a adotar lockdown para conter a segunda onda do 
coronavírus
Descrição: Na França, apenas trabalhadores essenciais poderão estar nas ruas e a
Alemanha vai limitar encontros sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/paises-europeus-comecam-a-
adotar-lockdown-para-conter-a-segunda-onda-do-coronavirus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 19:40:21
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Título: Após cinco anos do crime de Mariana (MG), atingidos continuam sem suas 
casas
Descrição: Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo estão com obras atrasadas, 
Gesteira ainda nem começou a ser construída
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/apos-cinco-anos-do-crime-de-
mariana-mg-atingidos-continuam-sem-suas-casas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 19:04:07
Título: Após rejeição geral, Bolsonaro revoga decreto que abria caminho para 
privatizar SUS
Descrição: Da direita à esquerda, foi geral a rejeição à media que incluía 
unidades básicas de saúde em programa de privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/apos-rejeicao-geral-bolsonaro-
desiste-de-medida-que-abria-caminho-pra-privatizar-sus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 18:55:57
Título: Pesquisa inédita desmitifica corrupção no serviço público 
Descrição: Levantamento aponta que mais da metade dos servidores de nível 
superior do RS já sofreu tentativa de corrupção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/pesquisa-inedita-desmitifica-
corrupcao-no-servico-publico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 18:22:16
Título: \Enquanto Bolsonaro edita decreto a investidores, SUS pega fogo\, diz 
especialista
Descrição: Medida que pode precarizar saúde pública coincide com incêndio do 
Hospital de Bonsucesso que teve corte de verbas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/enquanto-bolsonaro-edita-
decreto-a-investidores-sus-pega-fogo-diz-especialista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 17:53:45
Título: Para professora, reforma administrativa legaliza a precarização dos 
serviços públicos
Descrição: “Substituir os concursos por indicação do ‘coronel’ de plantão em 
cada cidade é um enorme retrocesso”, afirma Graça Druk
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/para-professora-reforma-
administrativa-legaliza-a-precarizacao-dos-servicos-publicos
 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 17:03:39
Título: Presidente do PT aposta: Pernambuco vai continuar à esquerda
Descrição: Em entrevista, Doriel Barros destacou partidos prioritários para o PT
local construir alianças visando 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/presidente-do-pt-aposta-
pernambuco-vai-continuar-a-esquerda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 15:56:00
Título: Autorização para minerar na Serra do Rola Moça (MG) é adiada
Descrição: Justiça barrou processo no Conselho Ambiental, autorização colocaria 
em risco o abastecimento de água da RMBH
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/decisao-para-minerar-na-serra-
do-rola-moca-mg-e-adiada-sem-nova-data
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 15:12:14
Título: Caso Miguel: audiência é marcada, mas mãe teme adiamento ou anulação
Descrição: Advogados de Mirtes Renata de Souza, mãe de Miguel, focam em garantir
a presença de todas as testemunhas
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/caso-miguel-audiencia-e-marcada-
mas-mae-teme-adiamento-ou-anulacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 14:58:27
Título: Vídeo | Síria denuncia à ONU e OMS efeitos das sanções externas no 
combate à covid-19
Descrição: Ministro das Relações Exteriores do país se reuniu com representantes
dos organismos internacionais nessa segunda-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/video-siria-denuncia-a-onu-e-
oms-efeitos-das-sancoes-externas-no-combate-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 14:46:05
Título: Fórum de artistas pretos da Paraíba divulga edital de renda emergencial 
Descrição: Edital estabelece ações afirmativas, garantindo renda emergencial 
para trabalhadores afetados pela pandemia da covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/forum-de-artistas-pretos-da-
paraiba-divulga-edital-de-renda-emergencial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 14:45:47
Título: \Monstruoso\, \absurdo\, \arbitrariedade\: Bolsonaro manobra para 
privatizar SUS
Descrição: Mundo político reagiu a decreto sobre privatização da atenção básica,
Câmara já tem projetos para sustar medida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/monstruoso-absurdo-
arbitrariedade-bolsonaro-manobra-para-privatizar-sus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 11:06:59
Título: Eleições 2020: \Crianças e adolescentes devem ser prioridade nacional\
Descrição: Evasão escolar preocupa, diz Isa Oliveira, do FNPETI. Entidades 
lançam campanha para sensibilizar eleitor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/eleicoes-2020-criancas-e-
adolescentes-devem-ser-prioridade-nacional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-28 09:12:33
Título: “Marco temporal”: indígenas questionam interesse por trás de mais um 
adiamento no STF
Descrição: Julgamento só deve ocorrer após a entrada do ministro Kassio Nunes, 
apoiado por ruralistas e indicado por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/28/marco-temporal-indigenas-
questionam-interesse-por-tras-de-mais-um-adiamento-no-stf
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 10:22:10
Título: Lula e Ciro se reúnem com vistas às eleições de 2022, Bolsonaro treme em
Brasília
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) se 
reuniram no início de setembro, secretamente, na sede do Instituto Lula em São 
Paulo. Eles selaram uma trégua com vistas às eleições de 2022. Ciro e Lula 
estavam com as relações estremecidas desde 2018, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-e-ciro-se-reunem-com-vistas-
as-2022-bolsonaro-treme-em-brasilia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 03:49:02
Título: 98,5% no Twitter contra a privatização do SUS explicam o recuo do 
presidente Bolsonaro
Descrição: O Twitter registrou incríveis 98,5% de reações contrárias à proposta 
do presidente Jair Bolsonaro de privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS). Esse 
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massacre na rede social explica o súbito recuo do presidente, que, por meio de 
nota, anunciou a revogação do decreto autorizando estudos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/985-contra-a-privatizacao-do-sus-
explicam-o-recuo-do-presidente-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 01:45:05
Título: Coronavac vem aí: Anvisa autoriza importação de matéria-prima para 
fabricação da vacina
Descrição: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta 
quarta-feira (28), a importação da matéria-prima necessária para fabricação das 
primeiras doses da vacina Coronavac. que está sendo desenvolvida conjuntamente 
entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantã. Em nota, a agência 
ressaltou que não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/coronavac-vem-ai-anvisa-autoriza-
importacao-de-materia-prima-para-fabricacao-da-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 01:07:05
Título: Bolsonarismo: um projeto lesa-pátria
Descrição: Por Roberto Amaral* Nossa principal parceira comercial, milhões de 
dólares à frente dos EUA, da Europa e do Mercosul, a China é o maior comprador 
mundial de soja, a cereja do agronegócio brasileiro, a “salvação da lavoura” de 
nossa raquítica balança comercial, onde, com o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonarismo-um-projeto-lesa-
patria/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 23:34:43
Título: Gleisi Hoffmann: “Não permitiremos a privatização do SUS”
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), declarou 
nesta quarta-feira (28) que ela e o PT não permitirão a privatização do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Para a dirigente petista, o presidente Jair Bolsonaro só 
recuou da tentativa de privatizar o SUS por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/gleisi-hoffmann-nao-permitiremos-a-
privatizacao-do-sus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 22:11:36
Título: Lava Jato é alvo de ataques durante campanha eleitoral na “República de 
Curitiba”
Descrição: Uma regra futebolística diz que sofrer um gol em casa equivale a 
dois. Na política idem. E é isso que está acontecendo com a Lava Jato durante a 
campanha eleitoral na República de Curitiba. A força-tarefa que outrora foi 
comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lava-jato-e-alvo-de-ataques-
durante-campanha-eleitoral-na-republica-de-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 19:56:56
Título: Ratinho sofre com professores enquanto Requião pega a estrada rumo a 
2022
Descrição: Esta quarta-feira, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, está sendo
uma data de luta no Paraná contra o governador Ratinho Junior (PSD). O movimento
é puxado principalmente pelos professores, que ocuparam o Centro Cívico na manhã
de hoje. Enquanto Ratinho sofre com os professores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ratinho-sofre-com-professores-
enquanto-requiao-pega-a-estrada-rumo-a-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 17:33:27
Título: Recado do Lula sobre o SUS: “é um patrimônio a serviço do povo 
brasileiro e não pode ser privatizado”
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Descrição: O ex-presidente Lula se manifestou nesta quarta-feira (28) acerca da 
proposta do governo Jair Bolsonaro de privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS).
Por meio de duas notas no Twitter, o petista disse que o SUS não pode ser 
privatizado porque é um patrimônio a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/recado-do-lula-sobre-o-sus-e-um-
patrimonio-a-servico-do-povo-brasileiro-e-nao-pode-ser-privatizado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 14:35:16
Título: Pandemia: Lei Aldir Blanc deve beneficiar 700 mil pessoas do setor 
cultural
Descrição: O Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) calculou o alcance da 
Lei Aldir Blanc, que dispõe de socorro aos profissionais que atuam na área 
cultural durante a pandemia de Covid-19. Conforme a projeção, o número de 
pessoas beneficiadas pode chegar a 700 mil. “As pessoas que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pandemia-lei-aldir-blanc-deve-
beneficiar-700-mil-pessoas-do-setor-cultural/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 13:42:40
Título: Eleições 2020: Gleisi recomenda voto em candidato ‘anti-Lava Jato’ em 
Curitiba
Descrição: Curitiba, a capital da Lava Jato, tem um candidato a vereador pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) que combate abertamente os integrantes da força-
tarefa mais poderosa e famosa do Ministério Público Federal (MPF). Trata-se do 
advogado Felipe Magal. Ele faz uma campanha com duros ataques aos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eleicoes-2020-gleisi-recomenda-
voto-em-candidato-anti-lava-jato-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 12:29:39
Título: Privatização do SUS é vedada pela Constituição porque Saúde é um direito
humano fundamental
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não tem alma nem coração. Como 
retribuição aos profissionais da saúde, pela luta contra a Covid-19, o inquilino
do Palácio do Planalto propõe a privatização do Sistema Único do Saúde o 
glorioso SUS, maior plano de saúde público do mundo. Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/privatizacao-do-sus-e-vedada-pela-
constituicao-porque-saude-e-um-direito-humano-fundamental/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-28 11:28:24
Título: Militarização de escolas vira caso de Justiça no Paraná
Descrição: APP-Sindicato, entidade representativa dos trabalhadores na educação,
entrou com uma ação contra processo de militarização de escolas da rede pública 
estadual do Paraná. A organização sindical do magistério paranaense denuncia 
atitudes ilegais do governo de Ratinho Junior (PSD) e pede a suspensão imediata 
de consulta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/militarizacao-de-escolas-vira-caso-
de-justica-no-parana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 10:00:18
Título: Um estudo reforça as denúncias contra a licitação da Zona Azul, por Luis
Nassif
Descrição: A Estapar venceu a licitação oferecendo R$ 1,3 bilhão. Se o serviço 
continuasse sob gestão pública, diz ele, a cidade poderia arrecadar mais de R$ 3
bilhões no mesmo período. Bastaria ajustar os preços e montar uma política 
moderna, inclusive desincentivando o uso do carro privado, conforme têm feito as
principais capitais mundiais.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/um-estudo-reforca-as-denuncias-
contra-a-licitacao-da-zona-azul-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-10-29 09:00:23
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA Os eleitores latinos têm potencial para fazer com 
que suas vozes sejam ouvidas mais do que nunca nesta eleição  e potencial para 
falhar ao fazê-lo Washington Post: Breaking News, World Teste de esgoto mostra 
um país cheio de casos de coronavírus 13K CNN.com  Canal RSS  App Internationa  
Trump apresenta plano [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/crise/manchetes-dos-jornais-dos-eua-181/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 00:45:31
Título: Especial GGN Covid Brasil: 5o dia consecutivo de alta na média diária de
casos
Descrição: No mapa que reflete a variação de casos nos últimos 14 dias (sempre 
na métrica da média diária semanal), houve alto crescimento de casos em 11 
estados, e crescimento moderado em 4 estados. Houve queda em apenas 2 estados.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/especial-ggn-covid-brasil-5o-dia-
consecutivo-de-alta-na-media-diaria-de-casos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 00:03:24
Título: Banco Central mantém taxa de juros em 2% ao ano
Descrição: Decisão foi divulgada nesta quarta-feira, colegiado aumentou 
projeções para inflação nos dois cenários divulgados, e que choque inflacionário
é \temporário\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/banco-central-mantem-taxa-de-juros-em-2-
ao-ano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 23:00:20
Título: TV GGN 20h: O Brasil tem 4o dia de alta de casos do COVID
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos na política e na economia do Brasil nesta quarta-feira, 28 de 
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-brasil-tem-4o-dia-de-alta-de-
casos-do-covid/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 22:38:19
Título: Em queda, Russomanno retira Bolsonaro de jingle eleitoral em SP
Descrição: Enquanto isso, presidente diz a apoiadores em Brasília que gostaria 
de ter mais participação nas eleições municipais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/em-queda-russomanno-retira-bolsonaro-de-
jingle-eleitoral-em-sp/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 22:19:31
Título: Anvisa, finalmente, libera importação de insumos, mas já causou atraso 
na produção de vacina
Descrição: A demora jogou o início da produção para novembro, e era previsto 
começar na segunda quinzena de outubro.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/anvisa-finalmente-libera-importacao-
de-insumos-mas-ja-causou-atraso-na-producao-de-vacina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 22:12:34
Título: Eleições: WhatsApp derruba 256 contas de disparos de mensagens ilegais
Descrição: O TSE recebeu mais de 1 mil denúncias de contas suspeitas de disparos
de mensagens em massa ilegais, em menos de um mês. Plataforma permite denúncias
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/eleicoes-whatsapp-derruba-256-contas-de-
disparos-de-mensagens-ilegais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 21:48:54
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Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama econômico global
Descrição: Disparada dos casos de covid-19 leva mercados a fecharem a quarta-
feira em queda generalizada nos Estados Unidos e Europa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
economico-global-4/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 21:12:41
Título: Bolsonaro anula decreto de privatização de UBS, mas defende modelo
Descrição: Em publicação nas redes sociais nesta tarde, Bolsonaro falou que o 
decreto foi \revogado\, mas mesmo assim saiu em defesa da medida
Url :https://jornalggn.com.br/saude/bolsonaro-anula-decreto-de-privatizacao-de-
ubs-mas-defende-modelo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 20:24:19
Título: Governante piromaníaco, soberbo, corrompido, diz ex-porta-voz de 
Bolsonaro
Descrição: Comparou os atuais aliados de Bolsonaro a \escravos modernos\ e \
seguidores subservientes\ e que caberá à população, imprensa e instituições a 
não recuarem
Url :https://jornalggn.com.br/crise/governante-piromaniaco-soberbo-corrompido-
diz-ex-porta-voz-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 18:58:47
Título: Rejeição feminina compromete estratégia de Trump
Descrição: Eleitoras brancas de classe média se afastam do Partido Republicano, 
enquanto latinos e negros aumentam percentual de votantes nos EUA
Url :https://jornalggn.com.br/politica/rejeicao-feminina-compromete-estrategia-
de-trump/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-28 17:59:13
Título: Governo Bolsonaro ignora desmatamentos em plano de desenvolvimento
Descrição: Governo ignora metas de desmatamento na Estratégia Federal de 
Desenvolvimento para o Brasil, até 2031, publicada em decreto nesta terça
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/governo-bolsonaro-ignora-
desmatamentos-em-plano-de-desenvolvimento/
 

 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 10:07:36
Título: Advogada de Bolsonaro liderou defesa de Daniela Reinehr, filha de 
admirador de Hitler, que assumiu o governo de SC
Descrição: Daniela foi acusada crime de responsabilidade junto com o governador,
Carlos Moisés. Ele foi afastado e ela assumiu o governo. Defesa, feita pela 
advogada Karina Kufa, foi acompanhada de perto por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogada-de-bolsonaro-liderou-defesa-
de-daniela-reinehr-filha-de-admirador-de-hitler-que-assumiu-o-governo-de-sc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 10:06:22
Título: Salles apaga “Nhonho” contra Maia e diz que foi hackeado
Descrição: Comentário havia sido publicado em resposta a um ataque de quatro 
dias atrás do presidente da Câmara. Maia disse que Salles \resolveu destruir o 
próprio governo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/salles-apaga-nhonho-contra-maia-e-diz-
que-foi-hackeado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 09:47:15
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Título: Vídeo: Bolsonaro diz que Covid-19 pode ser vírus da “guerra nuclear 
bacteriológica” que escapou de laboratório
Descrição: Em encontro com apoiadores, presidente também concordou com a 
existência de uma nova \ordem mundial\, mas disse que não poderia comentar sobre
pois estava sendo filmado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/video-bolsonaro-diz-que-covid-19-
pode-ser-virus-da-guerra-nuclear-bacteriologica-que-escapou-de-laboratorio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 09:24:59
Título: Novo atentado deixa ao menos três mortos próximo à Igreja Notre Dame de 
Nice, na França
Descrição: Ao menos três pessoas morreram durante novo atentado na França na 
manhã desta quinta-feira (29). Segundo informações do jornal Nice-Matin uma 
idosa de 70 anos teria sido decapitada próximo à igreja Notre Dame da cidade 
litorânea e outras pessoas estariam feridas no ataque a facas. Um suspeito de 
cometer o atentado foi baleado e preso. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/global/urgente-novo-atentado-deixa-ao-menos-um-
morto-na-igreja-notre-dame-de-nice-na-franca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 01:32:54
Título: Para um número crescente de evangélicos, Trump deixou de ser o “mal 
menor”
Descrição: Por Stewart Clem, no The Conversation Tradução Cynara Menezes Há 
muito tempo é dado como certo que a maioria dos evangélicos nos EUA irá votar em
Donald Trump. Pode ser. Mas há recentes sinais de que menos evangélicos apoiarão
Trump desta vez do que em 2016. Uma pesquisa divulgada em agosto pela Fox News 
mostrou 38 pontos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/para-um-numero-
crescente-de-evangelicos-trump-deixou-de-ser-o-mal-menor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 01:24:29
Título: Bloco liderado por China e Rússia lança mecanismo de comércio sem dólar 
nem euro
Descrição: A chamada União Euroasiática inclui outros cinco países, todos ex-
membros da antiga União Soviética, pretende integrar outros nos próximos anos e 
não descarta abrir as portas a nações de outras regiões
Url :https://revistaforum.com.br/global/bloco-liderado-por-china-e-russia-lanca-
mecanismo-de-comercio-sem-dolar-nem-euro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 01:02:38
Título: Para Marcos Coimbra, do Vox Populi, Bolsonaro não é bom cabo eleitoral 
em 2020
Descrição: Entrevistado no Fórum Sindical, sociólogo destaca falta de interesse 
na eleição pelo fato de mais da metade dos eleitores ainda não ter candidato na 
pesquisa espontânea
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/para-marcos-coimbra-do-vox-populi-
bolsonaro-nao-e-bom-cabo-eleitoral-em-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 00:56:50
Título: Diferente de Bolsonaro, presidente da Índia quer se livrar da imagem de 
pró-Trump
Descrição: Narendra Modi se encontrou com Mike Pompeo, mas fez questão de dizer 
que não se envolve nas eleições dos EUA e que pretende “manter boa relação com 
esse país em qualquer cenário” no ano que vem
Url :https://revistaforum.com.br/global/diferente-de-bolsonaro-presidente-da-
india-quer-se-livrar-da-imagem-de-pro-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 00:44:48
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Título: Carlos Bolsonaro reclama de falta de apoio em decreto de privatização do
SUS
Descrição: Levantamento divulgado pelo O Globo mostra que o texto teve menos de 
2% de apoio nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-reclama-de-falta-de-
apoio-em-decreto-de-privatizacao-do-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 00:29:11
Título: Privatização do SUS: Decreto gerou 98,5% de reação negativa contra 
Bolsonaro nas redes sociais
Descrição: A forte mobilização virtual, que contou com parlamentares, artistas e
influencers, pressionou o presidente a voltar atrás
Url :https://revistaforum.com.br/politica/privatizacao-do-sus-decreto-gerou-985-
de-reacao-negativa-contra-bolsonaro-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 00:28:56
Título: Crime bárbaro: empresário amarra morador de rua em carro e o arrasta 
pelo asfalto até a morte
Descrição: Dono de restaurante de São Luís (MA), que foi localizado e preso, 
teria assassinado o homem de 36 anos pelo suposto furto de marmitas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/crime-barbaro-empresario-amarra-morador-
de-rua-em-carro-e-o-arrasta-pelo-asfalto-ate-a-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 00:24:17
Título: Servidor público é “vilão da vez” e sofre ataques dos governos, dizem 
entidades sindicais
Descrição: Sindicatos e federações alertam que, ao contrário do alardeado, 
reforma administrativa vai, sim, atingir trabalhadores que já estão na ativa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/servidor-publico-e-vilao-da-vez-e-
sofre-ataques-dos-governos-dizem-entidades-sindicais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 23:47:33
Título: Na Argentina, mulher que “permitiu estupro da filha e da neta” recebe 
pena maior que a dos estupradores
Descrição: María Ovando foi condenada a 20 anos de presídio por supostamente 
“não ter evitado o abuso sexual das menores”. Os dois estupradores receberam 
penas com menos anos de prisão
Url :https://revistaforum.com.br/global/na-argentina-mulher-que-permitiu-
estupro-da-filha-e-da-neta-recebe-pena-maior-que-a-dos-estupradores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 23:23:56
Título: Vacina chinesa não chega à população em 2020, diz diretor do Instituto 
Butantan
Descrição: Previsão inicial era que, em dezembro, ao menos profissionais de 
saúde já poderiam ser vacinados, mas calendário foi alterado devido a demora da 
Anvisa para liberar a importação dos insumos para a produção do imunizante, 
segundo Dimas Covas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/vacina-chinesa-nao-chega-a-
populacao-em-2020-diz-diretor-do-instituto-butantan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 23:00:55
Título: Presidente do Instituto Vox Populi avalia as tendências das eleições em 
tempos de Pandemia
Descrição: Neste Fórum Sindical de 28 de outubro vamos falar das eleições 
muncipais que, com a pandemia da Covid-19, foram adiadas para 15 e 29 de 
novembro (em municípios com segundo turno), por meio da Emenda Constitucional nº
107/2020. Nosso convidado é o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Instituto 
Vox Populi. O Brasil tem quase 6 [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/presidente-do-instituto-vox-populi-
avalia-as-tendencias-das-eleicoes-em-tempos-de-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 22:12:50
Título: Maduro afirma que refinaria venezuelana foi atacada por arma de longo 
alcance
Descrição: O ataque teria acontecido na terça-feira (27) às 14h e derrubou uma 
torre, que por sua espessura poderia ser comparada a um tanque de guerra, 
segundo o chefe de Estado
Url :https://revistaforum.com.br/global/maduro-afirma-que-refinaria-venezuelana-
foi-atacada-por-arma-de-longo-alcance/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 21:24:04
Título: Dólar Turismo sobe e ultrapassa R$ 6
Descrição: Em São Paulo, valores podem chegar a R$ 6,35 com impostos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dolar-turismo-sobe-e-ultrapassa-r-6/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 21:13:36
Título: Anitta, Marcelo Adnet, Ludmilla e outros famosos saem em defesa do SUS
Descrição: Manifestação era contra decreto de Bolsonaro que abria espaço para 
privatização do sistema, ele recuou da medida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/anitta-marcelo-adnet-ludmilla-e-
outros-famosos-saem-em-defesa-do-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 20:29:27
Título: Jogadores do Paysandu são vítimas de racismo em ônibus
Descrição: \Já chega de racismo! Basta!\, protestou o clube em nota oficial
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/jogadores-do-paysandu-sao-vitimas-de-
racismo-em-onibus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 20:27:36
Título: Brasileira assassinada após tentativa de estupro pode se tornar santa na
Igreja Católica
Descrição: Papa Francisco vai beatificar Isabel Cristina Mrad Campos, torturada 
e assassinada a facadas em MG quando tinha 20 anos, em 1982, após resistir a uma
tentativa de estupro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasileira-assassinada-apos-tentativa-
de-estupro-pode-se-tornar-santa-na-igreja-catolica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 19:48:46
Título: MP pede que TCU investigue possível uso da Abin e do GSI para atender a 
interesses particulares de Bolsonaro
Descrição: A representação apresentada nesta quarta-feira leva em conta a 
denúncia de que o presidente teria promovido reunião entre advogadas de Flávio 
Bolsonaro e representantes dos órgãos governamentais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-pede-que-tcu-investigue-possivel-
uso-da-abin-e-do-gsi-para-atender-interesses-particulares-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 17:39:08
Título: Árbitro assume homossexualidade: “Hora de dizer que sou gay”
Descrição: O juiz, que já atuou em competições internacionais, decidiu fazer a 
revelação após apitar um jogo que teve episódio de preconceito
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/arbitro-assume-homossexualidade-hora-
de-dizer-que-sou-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 16:48:49
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Título: Rêgo Barros incomoda generais em artigo onde chama Bolsonaro de 
“imperador imortal”
Descrição: Exonerado do governo após uma série de humilhações, o ex-porta-voz da
presidência escreveu artigo onde ironiza Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rego-barros-incomoda-generais-em-
artigo-onde-chama-bolsonaro-de-imperador-imortal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 16:09:06
Título: Quem são os 14 milhões de desempregados no Brasil?
Descrição: Em maio de 2020, quando saíram os dados da pesquisa PNAD referente ao
primeiro trimestre do ano, havia 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar
trabalho, porque por mais que procurassem não encontravam nada e o cenário de 
pandemia agravou o quadro. Esses trabalhadores são chamados nas pesquisas sobre 
o mundo do trabalho de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/quem-sao-os-14-milhoes-
de-desempregados-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-28 13:00:50
Título: Grupos cristãos ligados a Trump gastaram US$ 280 milhões em campanhas 
contra LGBTs e mulheres pelo mundo
Descrição: Dinheiro foi utilizado para influenciar políticas e opinião pública 
contra direitos sexuais e reprodutivos. Segundo o levantamento, América Latina 
recebeu quase US$ 50 milhões por mais de 10 anos
Url :https://revistaforum.com.br/global/grupos-cristaos-ligados-a-trump-
gastaram-us-280-milhoes-em-ataques-a-lgbts-e-mulheres-pelo-mundo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-28 22:35:28
Título: Chile abre caminho para abandonar Constituição da época da ditadura
Descrição: Aprovada a convocação da assembleia constituinte, faltam ainda duas 
votações para deixar o texto dos tempos de Pinochet para trás.The post Chile 
abre caminho para abandonar Constituição da época da ditadura appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/28/chile-abre-caminho-para-abandonar-
constituicao-da-epoca-da-ditadura/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-29 03:00:00
Título: Ultraprocessados são consumidos pelas classes de renda mais alta. O 
risco da proliferação nas mais baixas. Entrevista especial com Ana Paula 
Bortoletto
Descrição: Com o aumento da insegurança alimentar e da fome no 
Brasilhttp://www.ihu.unisinos.br/604160-ultraprocessados-sao-consumidos-pelas-
classes-de-renda-mais-alta-mas-ha-risco-de-se-proliferarem-nas-mais-baixas-
entrevista-especial-com-ana-paula-bortoletto
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-29 06:42:25
Título: Ataque a faca deixa ao menos três mortos e vários feridos perto de 
igreja em Nice, na França
Descrição: NICE, França — Três pessoas morreram, uma delas decapitadas, e várias
ficaram feridas nesta quinta-feira na cidade francesa de Nice em um ataque com 
uma faca perto da Basílica de Notre Dame, no centro da cidade. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/ataque-faca-deixa-ao-menos-tres-mortos-
varios-feridos-perto-de-igreja-em-nice-na-franca-24718014
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-29 07:32:38
Título: Conheça Igor Pires, o autor de ficção mais lido do Brasil durante a 
quarentena
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Descrição: A primeira amizade de Igor Piresfoi com as palavras. Foram elas 
queajudaram o adolescente tímido da periferia de Guarulhos, em São Paulo, 
aenfrentar o bullying e encontrar seu lugar no mundo. 
Url :https://oglobo.globo.com/ela/gente/conheca-igor-pires-autor-de-ficcao-mais-
lido-do-brasil-durante-quarentena-24718039
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-29 07:29:00
Título: Quem é Nyome Nicholas-Williams, a modelo que fez o Instagram mudar sua 
política
Descrição: Era 29 de julho quando a influencer britânica Nyome Nicholas-Williams
foi capturada em uma imagem com os olhos fechados e os braços envolvendo os 
seios pela fotógrafa Alexandra Cameron. Ao compartilhar o clique em seu perfil 
no Instagram no dia seguinte, a publicação foi derrubada pela plataforma por 
desrespeitar as normas de nudez.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/quem-nyome-nicholas-williams-modelo-que-fez-
instagram-mudar-sua-politica-24717418
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-29 06:09:17
Título: Eleição nos EUA: 3 em 4 brasileiros que vivem no país votam em Biden, 
diz pesquisa que apontou vitória de Trump em 2016
Descrição: Se dependesse apenas da comunidade brasileira nos Estados Unidos, a 
eleição presidencial americana, que será realizada em cinco dias, já estaria 
definida. Isso porque 71% dos brasileiros que vivem no país e possuem direito a 
voto dizem que preferem o democrata Joe Biden, enquanto 27% optam pelo 
republicano Donald Trump, que concorre à reeleição. 
Url :https://epoca.globo.com/mundo/eleicao-nos-eua-3-em-4-brasileiros-que-vivem-
no-pais-votam-em-biden-diz-pesquisa-que-apontou-vitoria-de-trump-em-2016-
24718009
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-29 07:00:05
Título: Brasil investirá 1.900 vezes menos que EUA em áreas protegidas
Descrição: O Brasil investirá US$ 0,08 por hectare de áreas protegidas em 2021, 
valor 1.875 vezes menor do que os EUA, que investem US$ 150 por hectare. O dado 
foi apresentado nesta quarta-feira, em reunião virtual da Frente Parlamentar 
Ambientalista.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/brasil-investira-1900-vezes-menos-
que-eua-em-areas-protegidas-24717682
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-29 06:00:56
Título: De jovem humilde, pianista usa a música para promover transformação 
social
Descrição: RIO — Há 30 anos, por intermédio de uma professora da escola pública 
onde estudou, em Eunápolis, no interior da Bahia, Moana Martins, então com 12, 
se apaixonou pela música, o que mudaria sua vida e as de muitos jovens que mais 
tarde cruzariam seu caminho. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/de-jovem-humilde-pianista-usa-musica-
para-promover-transformacao-social-24707205
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-29 08:56:31
Título: Eleição nos EUA: 3 em 4 brasileiros que vivem no país votam em Biden, 
diz pesquisa que apontou vitória de Trump em 2016
Descrição: Comunidade, formada por cerca 1,2 milhão de pessoas, número 
relativamente pequeno, acertou vitória de republicano em 2016, para pesquisador,
rejeição a Trump se deve a política de tolerância zero com imigrantes e mal 
desempenho na pandemia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54728068
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-29 09:54:22
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Título: Esfaqueamento deixa três mortos em Nice, 'ataque terrorista', diz 
prefeito
Descrição: Christian Estrosi disse que tudo apontava para 'ataque terrorista no 
coração da Basílica de Notre-Dame', uma pessoa foi presa.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54732152
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-28 14:37:12
Título: O que é o fator K e por que é importante saber onde nos infectamos
Descrição: Nem todas as pessoas infectadas pelo novo coronavírus são igualmente 
contagiosas. Estima-se que 80% das transmissões têm origem em 10% a 20% dos 
casos de covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-10-28/fator-k-por-que-e-
importante-saber-onde-nos-infectamos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-29 03:15:29
Título: A defesa do SUS e as oportunidades de negócios farejadas pelos amigos de
Guedes
Descrição: Mario Sheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP, comenta as 
pistas deixadas pelo decreto para estudar parceiras público-privadas nas UBS. 
Texto não durou 24 horas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-29/a-defesa-contundente-do-sus-e-
as-oportunidades-de-negocios-farejadas-pelos-amigos-de-guedes.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-29 01:04:53
Título: Memória de navio-prisão da ditadura vem à tona para cobrar 
responsabilidade do Porto de Santos na Justiça
Descrição: Vítimas da repressão cobram reparação dos administradores do 
terminal, agora nas mãos do Estado. Petição ganhou fôlego com acordo da 
Volkswagen, onde empresa reconhece colaboração com os militares
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-28/memoria-de-navio-prisao-da-
ditadura-vem-a-tona-para-cobrar-responsabilidade-do-porto-de-santos-na-
justica.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-28 22:47:04
Título: Plano estratégico da Marinha para próximos 20 anos reforça militarização
da Amazônia e Pantanal
Descrição: Objetivo é combate ao crime organizado e proteção do meio ambiente, 
diz almirante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior. Presença militar que sobrepõe 
órgãos especializados é alvo de críticas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-28/plano-estrategico-da-marinha-
para-proximos-20-anos-reforca-militarizacao-da-amazonia-e-pantanal.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-28 11:00:12
Título: Filas da fome percorrem Nova York 
Descrição: Um milhão e meio de habitantes precisa dos bancos de alimentos para 
sobreviver. A pandemia colocou oito milhões de norte-americanos na pobreza desde
maio
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-28/filas-da-fome-percorrem-
nova-york.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-28 15:22:59
Título: Lei na Nicarágua prevê pena de prisão para quem o Governo considerar que
publica notícias falsas
Descrição: Norma, conhecida como ‘Lei Mordaça’, não afeta apenas jornalistas, 
mas também qualquer cidadão que fizer críticas à Administração de Daniel Ortega 
em plataformas digitais
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-28/lei-na-nicaragua-preve-
pena-de-prisao-para-quem-o-governo-considerar-que-publica-noticias-falsas.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-28 00:00:00
Título: Ativistas e profissionais dos direitos humanos assinam manifesto em 
apoio a Boulos e Erundina
Descrição: Um grupo de mais de 140 ativistas, pesquisadores e profissionais dos 
direitos humanos assinam manifesto de apoio à candidatura da chapa de Guilherme 
Boulos e Luiza Erundina (PSOL) para a Prefeitura de São Paulo.Leia mais 
(10/28/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/ativistas-e-profissionais-dos-direitos-
humanos-assinam-manifesto-em-apoio-a-boulos-e-erundina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-28 00:00:00
Título: TSE repassou ao WhatsApp 1.020 denúncias de disparo em massa nas 
eleições
Descrição: O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enviou ao WhatsApp 1.020 
denúncias de disparo em massa feitas por usuários do aplicativo de mensagens no 
período eleitoral deste ano. A informação foi divulgada pela empresa e pela 
Justiça Eleitoral na tarde desta quarta-feira (28).Leia mais (10/28/2020 - 
15h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/tse-repassou-ao-whatsapp-1020-denuncias-de-disparo-em-massa-
nas-eleicoes.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 01:44:00
Título: Projeto prevê exames psicossociais de crianças e adolescentes adotados
Descrição: Objetivo da medida é tornar o processo da adoção mais humano
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702606-projeto-preve-exames-
psicossociais-de-criancas-e-adolescentes-adotados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 00:21:00
Título: Projeto exige pneumologista em emergências de hospitais de médio e 
grande porte
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702651-projeto-exige-pneumologista-em-
emergencias-de-hospitais-de-medio-e-grande-porte/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 23:41:00
Título: Frente detalha queda no orçamento ambiental e busca soluções para 
reverter o rombo
Descrição: Estudo mostra que gastos na área caíram cerca de 30% entre 2019 e 
2020 e que números do próximo ano são ainda piores
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703644-frente-detalha-queda-no-
orcamento-ambiental-e-busca-solucoes-para-reverter-o-rombo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 21:59:00
Título: Plenário virtual e inovações durante a pandemia são premiados na Câmara
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703597-plenario-virtual-e-inovacoes-
durante-a-pandemia-sao-premiados-na-camara/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 21:43:00
Título: Bolsonaro anuncia revogação de decreto sobre o SUS, oposição comemora
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Descrição: Deputados haviam apresentado projetos para sustar o decreto do 
governo, que previa estudos para transferir à iniciativa privada a construção e 
a operação de postos de saúde
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703567-bolsonaro-anuncia-revogacao-de-
decreto-sobre-o-sus-oposicao-comemora/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 21:16:00
Título: Projeto incentiva ações para beneficiar trabalhadora rural familiar com 
título da reforma agrária
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701278-projeto-incentiva-acoes-para-
beneficiar-trabalhadora-rural-familiar-com-titulo-da-reforma-agraria/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 20:49:00
Título: Proposta proíbe cobrança de taxas para retificação de nome e gênero nos 
cartórios
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703012-proposta-proibe-cobranca-de-
taxas-para-retificacao-de-nome-e-genero-nos-cartorios/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 20:28:00
Título: Especialistas defendem o reconhecimento dos esportes eletrônicos como 
modalidade desportiva
Descrição: Debatedores pedem 'legislação simples' para não colocar em risco as 
relações de trabalho
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703555-especialistas-defendem-o-
reconhecimento-dos-esportes-eletronicos-como-modalidade-desportiva/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-28 20:11:00
Título: Frente Parlamentar Ambientalista promove debate sobre mobilidade 
sustentável
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703526-frente-parlamentar-ambientalista-
promove-debate-sobre-mobilidade-sustentavel/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-29 06:00:13
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 29 de outubro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (29), marcada pela revogação do decreto sobre privatização de 
postos de saúde, imposição de lockdown na França para conter segunda onda de 
COVID-19 e alerta de embaixador russo sobre corrida armamentista na Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020102916295126-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-29-de-outubro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-29 05:37:52
Título: Kaspersky: Brasil é pioneiro em crimes cibernéticos e já faz ataques na 
América Latina e na UE
Descrição: A transferência que muitas empresas fizeram de suas atividades para a
Internet durante a pandemia foi um \presente\ para os cibercriminosos, cujo \
trabalho ficou muito mais fácil\, diz especialista.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102916294786-kaspersky-brasil-e-
pioneiro-em-crimes-ciberneticos-e-ja-faz-ataques-na-america-latina-e-na-ue/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-29 02:53:07
Título: Economista: incerteza política e falta de perspectiva causam perda de 
investimento no Brasil
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Descrição: O investimento estrangeiro no Brasil caiu 48% no primeiro semestre de
2020. Para explicar o resultado, a Spuntik Brasil consultou a economista Maria 
Beatriz de Albuquerque David, que apontou a \falta de perspectiva\ como uma das 
razões da situação.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020102916294333-economista-incerteza-
politica-e-falta-de-perspectiva-causam-perda-de-investimento-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-28 23:58:50
Título: Venezuela tem direito de comprar armas de quem quiser, inclusive dos 
EUA, diz Maduro (VÍDEO)
Descrição: Nesta quarta-feira (28), o presidente da Venezuela afirmou que seu 
país tem liberdade para adquirir armamentos de qualquer país, citando nações 
como Rússia, China, Irã e Índia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020102816294137-venezuela-tem-direito-
de-comprar-armas-de-quem-quiser-inclusive-dos-eua-diz-maduro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-28 20:16:37
Título: Garimpo ilegal contribuiu para disseminação de COVID-19 em áreas 
indígenas, diz médica sanitarista
Descrição: Uma pesquisa publicada na última sexta-feira (23) no boletim Covid 
Economics, do Centre For Economic Policy Research, aponta associação entre o 
desmatamento, o garimpo ilegal e os casos de COVID-19 em populações indígenas 
brasileiras.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020102816293069-garimpo-ilegal-
contribuiu-para-disseminacao-de-covid-19-em-areas-indigenas-diz-medica-
sanitarista/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-10-28 11:40:00
Título: CCOMSEx participa da Conferência Bilateral de Estado-Maior entre o 
Brasil e os EUA
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/38624/CCOMSEx-participa-da-
Conferencia-Bilateral-de-Estado-Maior-entre-o-Brasil-e-os-EUA/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-10-28 11:35:00
Título: 7ª edição de competição cibernética entre integrantes das Forças Armadas
busca novos talentos na área 
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/38623/7%C2%AA-edicao-de-
competicao-cibernetica-entre-integrantes-das-Forcas-Armadas-busca-novos-
talentos-na-area-/

Fonte: Xinhua
Título: PIB da China deve ultrapassar 100 trilhões de yuans em 
2020Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/29/c_139476196.htm

Fonte: Xinhua
Título: Divulgado comunicado da 5ª sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/29/c_139476153.htm
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