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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 19:28:48
Título: Taxação dos super-ricos é a aposta dos movimentos sociais para superação
da crise
Descrição: Lançado nesta quinta (29), movimento reúne mais de 60 organizações, 
além de parlamentares e governadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/taxacao-dos-super-ricos-e-a-
aposta-dos-movimentos-sociais-para-superacao-da-crise

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 13:52:29
Título: Efeito Bolsonaro: Preço da carne dispara e some do prato do brasileiro
Descrição: Um dos efeitos mais perversos da política econômica do governo 
Bolsonaro é a volta da carestia e da inflação. Segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) o preço da carne subiu 4,83%  em algumas 
regiões do país a elevação foi maior 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/efeito-bolsonaro-preco-da-carne-
dispara-e-some-do-prato-do-brasileiro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 16:38:02
Título: Argentina: polícia de Buenos Aires despeja ocupação em Guernica durante 
a madrugada
Descrição: Oficiais Incendiaram casas improvisadas e utilizaram gás 
lacrimogêneo, selfies de policiais na repressão geraram revolta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/argentina-policia-de-buenos-
aires-despeja-ocupacao-em-guernica-durante-a-madrugada

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 02:26:45
Título: Acordo denunciado por Toffoli foi da Lava Jato com a SBM Offshore
Descrição: No primeiro semestre de 2016, fontes do governo informaram o Tribunal
de Contas da União sua expectativa de um pagamento entre R$ 4 bilhões e R$ 5 
bilhões, a título de indenização por operações de corrupção.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/acordo-denunciado-por-toffoli-foi-da-lava-
jato-com-a-sbm-offshore/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 09:58:03
Título: Inflação dos alimentos e desemprego faz vendas nos supermercados caírem 
em até 10%
Descrição: A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 atingiu 0,94%, mais que o 
dobro da inflação registrada em setembro e a maior alta para o mês em 25 anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-dos-alimentos-e-desemprego-
faz-vendas-nos-supermercados-cairem-em-ate-10/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 21:11:47
Título: Na periferia de SP, média de vida é 23 anos menor do que em área nobre
Descrição: Mapa da Desigualdade mostra que morador do Jardim Ângela morre em 
média com 58,3 anos e, no Jardim Paulista, com 81,5 anos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/na-periferia-de-sp-media-de-vida-e-23-
anos-menor-do-que-em-area-nobre/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-29 10:58:07
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Título: Imagens aceleradas de satélite mostram 3 anos de desmatamento em trecho 
da Amazônia
Descrição: Banco de dados faz parte de mapeamento que Noruega está financiando 
para ajudar a combater destruição de florestas tropicais.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54725608

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-29 14:31:10
Título: Bolsonaro diz que Brasil está importando soja dos EUA porque preços 
estão muito altos
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (29) que o 
Brasil está importando soja e arroz dos EUA devido a uma alta nas cotações 
internas, mas que o governo não deve tomar medidas de cunho intervencionistas no
mercado.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020102916298560-bolsonaro-diz-que-
brasil-esta-importando-soja-dos-eua-porque-precos-estao-muito-altos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 21:14:03
Título: MA: Bolsonaro faz visita relâmpago a apoiadores, Dino inaugura campus 
universitário
Descrição: Com menos de seis horas, visita é marcada por declarações 
preconceituosas e homofóbicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/dino-inaugura-campus-
universitario-enquanto-bolsonaro-aglomera-apoiadores-no-maranhao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 21:01:05
Título: STJ rejeita ação de homens que pediram para não ter que tomar vacina da 
covid-19 
Descrição: Produto ainda não é comercializado, mas autores argumentaram que 
Doria teria sugerido obrigatoriedade para imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/stj-rejeita-acao-de-homens-que-
pediram-para-nao-ter-que-tomar-vacina-da-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 20:29:18
Título: Possibilidade de privatização do SUS gerou reação popular: \A virada 
veio da ameaça\
Descrição: Decreto que incluía UBS na lista de privatizações gerou a repercussão
negativa mais expressiva da história do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/possibilidade-de-privatizacao-
do-sus-gerou-reacao-popular-a-virada-veio-da-ameaca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 19:47:18
Título: No Rio, Tribunal Misto finaliza relatório sobre impeachment de Witzel
Descrição: Documento tem 150 páginas e reúne principais fatos relacionados à 
denúncia contra governador do Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/no-rio-tribunal-misto-finaliza-
relatorio-sobre-impeachment-de-witzel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 18:55:45
Título: Sem dia exato para resultado final, eleições dos EUA podem gerar impasse
e violência
Descrição: Mais de 1/3 da população já votou, mas cédulas enviadas por correio 
ainda são motivo de discórdia e questionamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/sem-dia-exato-para-resultado-
final-eleicoes-dos-eua-podem-gerar-impasse-e-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-10-29 18:33:39
Título: Dino diz que vai processar Bolsonaro por homofobia e uso da máquina para
política
Descrição: Anúncio foi feito pelo governador na tarde de quinta (29), durante 
visita do presidente ao estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/dino-diz-que-vai-processar-
bolsonaro-por-homofobia-e-uso-da-maquina-para-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 18:13:45
Título: Má gestão de recursos aprofundou a crise hídrica no Paraná
Descrição: Especialistas analisam governos do Paraná e destacam que houve 
descaso quanto à questão ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/ma-gestao-de-recursos-
aprofundou-a-crise-hidrica-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 17:36:32
Título: Com queda de 95% em 8 anos, aquisição de alimentos chega a menor nível 
com Bolsonaro
Descrição: Das 297 mil toneladas de alimentos comercializadas pelo programa em 
2012 o número despencou para apenas 14 mil em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/com-queda-de-93-em-8-anos-
aquisicao-de-alimentos-chega-a-menor-nivel-com-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 17:36:17
Título: Pesquisa mostra que 70% dos paulistanos querem que Bolsonaro compre 
Coronavac 
Descrição: Ainda de acordo com o levantamento, 10% dos entrevistados não irá se 
vacinar contra o coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/pesquisa-mostra-que-70-dos-
paulistanos-querem-que-bolsonaro-compre-coronavac
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 17:03:44
Título: Mulheres atingidas pela barragem de Mariana estão há 5 anos sem 
reparação
Descrição: Para denunciar descaso da mineradora e da Justiça, mulheres de 
Mariana organizam ato denúncia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/mulheres-atingidas-pela-
barragem-da-samarco-vale-e-bhp-estao-ha-5-anos-sem-reparacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 16:42:04
Título: A cinco dias da eleição, protestos antirracistas eclodem nos EUA após 
nova morte
Descrição: Polícia matou Walter Wallace Jr. na segunda-feira, o que gerou onda 
de manifestações em estado decisivo para o pleito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/a-cinco-dias-da-eleicao-
protestos-antirracistas-eclodem-nos-eua-apos-nova-morte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 16:30:50
Título: Em Olinda (PE), horta urbana transforma a relação de moradores com os 
alimentos
Descrição: Iniciativa foi impulsionada pelo MTD junto com a Biblioteca 
Multicultural Nascedouro e a campanha Mãos Solidárias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/em-olinda-pe-horta-urbana-
transforma-a-relacao-de-moradores-com-os-alimentos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 15:37:45
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Título: Embaixadora argentina veterana se posiciona em defesa da soberania 
latino-americana
Descrição: Para Alicia Castro, renunciar ao voto de seu governo contra a 
Venezuela em Conselho da ONU não foi uma decisão difícil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/embaixadora-argentina-veterana-
se-posiciona-em-defesa-da-soberania-latino-americana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 15:08:46
Título: Violência política contra mulheres é denunciada em ato virtual
Descrição: Coordenado pela deputada federal Maria do Rosário, o evento 
acontecerá nesta quinta-feira (29) 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/violencia-politica-contra-
mulheres-e-denunciada-em-ato-virtual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 13:15:33
Título: Veto do STF a resoluções de Salles é \alívio\ para a natureza, diz Molon
Descrição: Questionadas pelo PSB no STF, normas foram editadas em setembro após 
articulação do ministro Ricardo Salles
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/veto-do-stf-a-resolucoes-de-
salles-e-alivio-para-a-natureza-diz-molon
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 10:28:19
Título: Violência contra mulheres cresceu 64% em quatro anos no município de São
Paulo
Descrição: Segundo Mapa da Desigualdade, agressões homofóbicas e racistas também
aumentaram, principalmente no Centro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/violencia-contra-mulheres-
cresceu-64-em-quatro-anos-no-municipio-de-sao-paulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-29 09:55:23
Título: Campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite termina nesta 
sexta-feira (30)
Descrição: Objetivo é vacinar 95% das crianças, mas até o começo desta semana 
apenas 5% dos municípios atingiram a meta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/29/campanha-nacional-de-vacinacao-
contra-a-poliomielite-termina-nesta-sexta-feira-30
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 00:21:11
Título: Porto Alegre: Manuela, com 27%, lidera em todos os cenários, diz Ibope
Descrição: Pesquisa Ibope sobre a eleição municipal em Porto Alegre, divulgada 
nesta quinta-feira (29), confirma que Manuela D’Ávila (PCdoB) lidera de maneira 
isolada a corrida pela prefeitura da capital gaúcha. Manuela, que tinha 24% das 
intenções de voto no levantamento Ibope do dia 5 de outubro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/porto-alegre-manuela-com-27-lidera-
em-todos-os-cenarios-diz-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 23:39:50
Título: Ibope Recife: João Campos lidera e Marília Arraes cresce
Descrição: Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (29) para a prefeitura do
Recife aponta para confirmação da liderança do deputado federal João campos 
(PSB) com 31% e seguido por Marília Arraes com 18%, um crescimento de 4% em 
relação a pesquisa anterior. Delegada Patrícia (Podemos) com 16% 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ibope-recife-joao-campos-lidera-e-
marilia-arraes-cresce/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 22:49:36
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Título: Flávio Dino anuncia novo processo contra Jair Bolsonaro por uso da 
máquina pública
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), nas redes sociais, 
anunciou que irá processar novamente o presidente Jair Bolsonaro por uso da 
máquina pública em campanha eleitoral. Bolsonaro esteve nesta quinta-feira (29) 
no Maranhão fazendo campanha política para seus candidatos de extrema direita. 
Em seu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/flavio-dino-anuncia-novo-processo-
contra-jair-bolsonaro-por-uso-da-maquina-publica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 22:28:23
Título: Nhonho derruba perfil de Salles no Twitter
Descrição: A conta no Twitter do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi 
apagada na manhã desta quinta-feira (29) depois dele apagar um post em que 
chamava de Nhonho o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O bate-boca 
entre ministros do governo Jair Bolsonaro e autoridades 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/nhonho-derruba-perfil-de-salles-no-
twitter/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 19:17:33
Título: Ciro quer o impeachment de Bolsonaro: “genocida e irresponsável”
Descrição: O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi ao Twitter revelar o conteúdo da 
sua conversa com o ex-presidente Lula. Basicamente é uma plataforma para o campo
democrático nos próximos meses. Promover o impeachment desse presidente genocida
e irresponsável para proteger a democracia brasileira e punir seus 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ciro-quer-o-impeachment-de-
bolsonaro-genocida-e-irresponsavel/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 17:59:26
Título: Eduardo Bolsonaro fica com ciúmes do “namoro” entre Lula e Ciro
Descrição: A união entre Ciro Gomes e o PT de Lula poderia ter barrado a eleição
de Bolsonaro em 2018. Mesmo tardia, a reaproximação dos dois grandes líderes do 
campo democrático enche de esperanças as pessoas que são avessas à direita. Por 
isso, o deputado Eduardo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eduardo-bolsonaro-fica-com-ciumes-
do-namoro-de-lula-e-ciro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 17:30:59
Título: Requião: ‘líder do PT no Senado e Paulo Guedes são da mesma escola de 
economia de Itajaí’
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), contrariado com overnight para
os bancos, criticou o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), afirmando 
que o petista e o ministro da Economia, Paulo Guedes, são da mesma escola 
econonomia de Itajaí (SC). Parabéns Rogério Carvalho, ironizou Requião. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/requiao-lider-do-pt-no-senado-e-
paulo-guedes-sao-da-mesma-escola-de-economia-de-itajai/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 14:42:17
Título: Ciro Gomes comunica que está curado da Covid-19 e já pensa na aliança 
com Lula
Descrição: O ex-governador Ciro Gomes (PDT) comunicou nas redes sociais que está
efetivamente curado da Covid-19 e, por isso, presume-se, ele já voltou a 
articular uma frente de esquerda com Lula e o PT visando 2022. Tenho muita 
alegria de comunicar a todas e todos que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ciro-gomes-comunica-que-esta-
curado-da-covid-19-e-ja-pensa-na-alianca-com-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 13:52:29
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Título: Efeito Bolsonaro: Preço da carne dispara e some do prato do brasileiro
Descrição: Um dos efeitos mais perversos da política econômica do governo 
Bolsonaro é a volta da carestia e da inflação. Segundo o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) o preço da carne subiu 4,83%  em algumas 
regiões do país a elevação foi maior 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/efeito-bolsonaro-preco-da-carne-
dispara-e-some-do-prato-do-brasileiro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-29 11:10:55
Título: Boulos cresce, vai a 16%, e já belisca o segundo turno, diz pesquisa da 
XP
Descrição: Nova pesquisa da XP/Ipespe divulgada nesta quinta-feira, 29, mostra o
crescimento do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, 
enquanto o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Celso Russomanno 
(Republicanos), derrete nas intenções de voto. De acordo com a XP/Ipespe, Boulos
cresceu 4 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/boulos-cresce-vai-a-16-e-ja-
belisca-o-segundo-turno-diz-pesquisa-da-xp/
 
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: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 10:33:16
Título: Hoje, 19h, Ludere lança Baden inédito
Descrição: Quarteto formado por Philippe Baden Powell, Rubinho Antunes, Bruno 
Barbosa e Daniel de Paula, lança álbum com músicas nunca registradas de Baden 
Powell, após 20 anos da morte do compositor
Url :https://jornalggn.com.br/musica/hoje-19h-ludere-lanca-baden-inedito/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 10:00:13
Título: Os alertas da segunda onda europeia para o Brasil, por Luis Nassif
Descrição: Por tudo isso, Parolin adverte para não se montar nenhum cenário 
otimista para o desempenho do Covid no Brasil nos próximos meses.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-alertas-da-segunda-onda-
europeia-para-o-brasil-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 09:00:54
Título: Manchetes dos jornais dos Estados Unidos
Descrição: Eleições nos EUA Caso do banco turco mostrou a influência de Erdogan 
com Trump 108K NYT&gt, World Businesspor Eric Li As políticas de imigração da 
linha dura de Trump vão antes dos eleitores Ex-sócio da associada Giuliani se 
declara culpado de fraude e casos de financiamento de campanha 7K Washington 
Post: Breaking  &#8216,Temos que parar o sangramento&#8217,: [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-estados-unidos-
8/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 02:26:45
Título: Acordo denunciado por Toffoli foi da Lava Jato com a SBM Offshore
Descrição: No primeiro semestre de 2016, fontes do governo informaram o Tribunal
de Contas da União sua expectativa de um pagamento entre R$ 4 bilhões e R$ 5 
bilhões, a título de indenização por operações de corrupção.
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/acordo-denunciado-por-toffoli-foi-da-lava-
jato-com-a-sbm-offshore/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 00:52:12
Título: GGN Covid Brasil: pelo 6o dia, alta na média diária de casos
Descrição: Pelo sexto dia houve um aumento na média diária de novos casos. Hoje 
a média ficou em 24.392, contra 24.314 de ontem. No balanço dos estados, 10 
estados registraram alto crescimento de novos casos  Pará, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Espírito Santo, Amapá, Pernambuco, Goiás,
Rondônia, Roraima. Em relação [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-pelo-6o-dia-alta-na-
media-diaria-de-casos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 23:11:10
Título: Por trás do conflito político, Bolívia vive uma das piores pandemias do 
mundo
Descrição: Entenda como o país andino ultrapassou 140 mil contagiados e 8.694 
mortos, sendo hoje o quarto do mundo com mais óbitos de Covid-19 por habitantes
Url :https://jornalggn.com.br/america-latina/por-tras-do-conflito-politico-
bolivia-vive-uma-das-piores-pandemias-do-mundo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 23:03:28
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de quinta-feira, 29
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
27/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 22:36:04
Título: Toffoli faz duras críticas à Lava-Jato e questiona a honestidade da 
força-tarefa
Descrição: Diz Toffolli, para embasar sua crítica, que eles devolvem R$ 700 
milhões para o Estado e ficam R$ 2,5 bilhões para gerir uma fundação.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/toffoli-faz-duras-criticas-a-lava-
jato-e-questiona-a-honestidade-da-forca-tarefa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 21:32:28
Título: Organizações civis defendem combate mais amplo de violência política no 
Brasil
Descrição: Debatedores afirmam que o aumento da violência política reflete a 
polarização que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, e pedem a responsabilização 
dos agentes como forma de conter o avanço dessa violência
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/organizacoes-civis-defendem-combate-
mais-amplo-de-violencia-politica-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 20:42:44
Título: Biden se eleito formará força-tarefa para reunir 545 crianças separadas,
diz a campanha
Descrição: Os advogados não conseguiram entrar em contato com os pais de 545 
crianças que foram separadas de suas famílias por oficiais da fronteira dos EUA 
entre 2017 e 2018, de acordo com um processo judicial na semana passada. 
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/biden-se-eleito-formara-forca-tarefa-
para-reunir-545-criancas-separadas-diz-a-campanha/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 19:54:06
Título: AO VIVO – Silêncio e Censura no Jornalismo Econômico: Caso 
BTG-Pactual/Banco do Brasil
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Descrição: A censura no jornalismo é o tema do seminário Diálogos em Construção,
que terá como convidados os jornalistas Luís Nassif e Cid Benjamin
Url :https://jornalggn.com.br/debate/ao-vivo-silencio-e-censura-no-jornalismo-
economico-caso-btg-pactual-banco-do-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 19:34:46
Título: Após censura, Glenn Greenwald deixa The Intercept
Descrição: Jornalista informou a decisão nesta sexta-feira. O estopim teria sido
a recusa de editores de Nova York em publicar um de seus artigos criticando 
Biden
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/apos-censura-glenn-greenwald-deixa-the-
intercept/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 19:21:31
Título: Coronavírus: Hospitalizações disparam nos EUA
Descrição: O instituto de saúde da Universidade de Washington previu no mês 
passado que o número de mortos do COVID-19 nos Estados Unidos pode ser superior 
a 400.000 até o final deste ano.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/coronavirus-hospitalizacoes-disparam-
nos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-29 19:07:13
Título: China vai começar a comprar soja da Tanzânia em busca de novos 
fornecedores
Descrição: É a última nação africana a assinar acordo de produtos agrícolas com 
Pequim, que prometeu ampliar as importações
Url :https://jornalggn.com.br/internacional/china-vai-comecar-a-comprar-soja-da-
tanzania-em-busca-de-novos-fornecedores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 09:58:03
Título: Inflação dos alimentos e desemprego faz vendas nos supermercados caírem 
em até 10%
Descrição: A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 atingiu 0,94%, mais que o 
dobro da inflação registrada em setembro e a maior alta para o mês em 25 anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-dos-alimentos-e-desemprego-
faz-vendas-nos-supermercados-cairem-em-ate-10/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 09:42:42
Título: Maranhenses vão realizar “jesuszaço” contra Bolsonaro e a homofobia em 
São Luís
Descrição: Protesto ocorre em resposta ao comentário homofóbico do presidente em
visita ao estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maranhenses-vao-realizar-jesuszaco-
contra-bolsonaro-e-a-homofobia-em-sao-luis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 09:38:58
Título: Paulinho da Força vira réu por caixa dois, lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva
Descrição: O deputado ‘teria solicitado e recebido doações eleitorais não 
contabilizadas’ que somam R$ 1,7 milhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulinho-da-forca-vira-reu-por-caixa-
dois-lavagem-de-dinheiro-e-corrupcao-passiva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 09:24:23
Título: Leia a íntegra do artigo de Glenn Greenwald que ele alega ter sido 
censurado pelo The Intercept
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Descrição: \Estou postando aqui o rascunho mais recente do meu artigo sobre Joe 
e Hunter Biden - o último visto pelos editores do Intercept antes de me dizer 
que eles se recusam a publicá-lo\ - Gleen Greenwald
Url :https://revistaforum.com.br/midia/leia-a-integra-do-artigo-de-glenn-
greenwald-que-ele-alega-ter-sido-censurado-pelo-the-intercept/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 09:12:22
Título: Russomano mente em propaganda ao dizer que Bolsonaro “lançou o Renda 
Brasil”
Descrição: Bolsonaro disse, em setembro, que fica proibido até 2022 o uso do 
termo Renda Brasil. “Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/russomano-mente-em-propaganda-ao-
dizer-que-bolsonaro-lancou-o-renda-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 03:01:35
Título: Vídeo: PM dá golpes  no rosto de garota e ameaça com arma na Bahia
Descrição: Caso aconteceu no município de São Francisco do Conde, no interior do
Estado. Autoridades asseguram que o policial foi afastado e será investigado. 
Veja as imagens
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-pm-da-golpes-no-rosto-de-garota-e-
ameaca-com-arma-na-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 02:26:49
Título: Em live, Bolsonaro revela desespero com liderança de Manuela D´Ávila em 
pesquisa
Descrição: Presidente também mandou recado a seu desafeto João Doria, dizendo 
que não entregará verba para compra de vacina: “Eu é que sou o governo, procura 
outro para pagar tua vacina”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-live-bolsonaro-revela-desespero-
com-lideranca-de-manuela-davila-em-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 02:08:22
Título: Por um SUS de qualidade para todos e não um negócio para poucos
Descrição: Leia na coluna de Alexandre Padilha: \O governo pensa que o 
atendimento prestado nesses serviços não é um direito ou forma de cuidar, mas 
sim uma oportunidade de negócios para a privatização da Atenção Primária. Quer 
vender algo que nem é de responsabilidade dele\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/por-um-sus-de-
qualidade-para-todos-e-nao-um-negocio-para-poucos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 00:57:02
Título: Trégua de Lula e Ciro tem boa recepção nas redes
Descrição: Levantamento divulgado pelo O Globo mostra que a reunião da dupla foi
celebrada pela maioria dos usuários do Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/tregua-de-lula-e-ciro-tem-boa-
recepcao-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 00:40:46
Título: Senegal registra 140 mortes em maior naufrágio de imigrantes de 2020
Descrição: Autoridades do país africano informaram que ao cerca de um quarto dos
ocupantes da embarcação foram resgatados, mas alguns ainda estão hospitalizados 
e com risco de vida
Url :https://revistaforum.com.br/global/senegal-registra-140-mortes-em-maior-
naufragio-de-imigrantes-de-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 00:18:03
Título: Gleisi quer pedido de desculpas de Ciro Gomes pra aceitar reaproximação
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Descrição: A presidenta do PT ainda cobrou que o dirigente do PDT faça cessar 
ataques contra candidata do partido em Fortaleza
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-quer-pedido-de-desculpas-de-
ciro-gomes-pra-aceitar-reaproximacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 00:09:56
Título: Uma das 3 vítimas fatais do atentado na França é brasileira
Descrição: Simone Barreto Silva era baiana e morava na França há 30 anos, ela 
foi esfaqueada na Basílica Notre-Dame, em Nice, se refugiou em um restaurante 
mas não resistiu aos ferimentos
Url :https://revistaforum.com.br/global/uma-das-3-vitimas-fatais-do-atentado-na-
franca-e-brasileira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 23:51:42
Título: Rio de Janeiro não terá blocos de carnaval em 2021
Descrição: A Riotur deixou em aberto a possibilidade de adiamento do carnaval, 
mas sem estipular datas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rio-de-janeiro-nao-tera-blocos-de-
carnaval-em-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 23:33:23
Título: Governantes insistem em privatizações e reduções de estatais quando país
precisa de Estado forte, alerta Fenae
Descrição: Entidade revela que Caixa Econômica Federal fechou centenas de 
unidades de atendimento, incluindo agências, redução da estatal prejudica 
principalmente população de baixa renda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governantes-insistem-em-privatizacoes-
e-reducoes-de-estatais-quando-pais-precisa-de-estado-forte-alerta-fenae/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 23:30:21
Título: Refinaria da Venezuela foi atacada por um míssil, diz ministro do 
Petróleo
Descrição: Imagens mostram orifícios de entrada e saída na torre construída à 
base de aço altamente resistente. Um comitê técnico está investigando para 
identificar de onde foi lançado o objeto explosivo
Url :https://revistaforum.com.br/global/refinaria-da-venezuela-foi-atacada-por-
um-missil-afirma-ministro-do-petroleo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 22:47:00
Título: Trump mandou FBI investigar filho de Biden
Descrição: Notícia foi confirmada por autoridades estadunidenses, revelada por 
repórter investigativo, e teria relação com uma suposta ligação com esquema de 
lavagem de dinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-mandou-fbi-investigar-filho-de-
biden/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 22:30:38
Título: Ibope: João Campos oscila para baixo e Marília cresce 4 pontos em Recife
Descrição: A candidata do PT foi a que mais subiu, mas segue empatada 
tecnicamente com Delegada Patrícia (Pode) e Mendonça Filho (DEM)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ibope-joao-campos-oscila-para-baixo-e-
marilia-cresce-4-pontos-em-recife/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 21:17:34
Título: Piloto do helicóptero teria ignorado recomendação de mecânico horas 
antes do acidente que matou Boechat
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Descrição: De acordo com a Bandeirantes, emissora em que o jornalista 
trabalhava, investigação aponta que a queda do helicóptero, em 2019, foi causada
por falta de manutenção
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/piloto-do-helicoptero-teria-ignorado-
recomendacao-de-mecanico-horas-antes-do-acidente-que-matou-boechat/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 21:11:47
Título: Na periferia de SP, média de vida é 23 anos menor do que em área nobre
Descrição: Mapa da Desigualdade mostra que morador do Jardim Ângela morre em 
média com 58,3 anos e, no Jardim Paulista, com 81,5 anos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/na-periferia-de-sp-media-de-vida-e-23-
anos-menor-do-que-em-area-nobre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 21:10:01
Título: Repórter da Globo é agredido durante reportagem
Descrição: O agressor, identificado como Jackeny Melo, é filiado ao MDB
Url :https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-globo-e-agredido-durante-
reportagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-29 21:03:23
Título: Ataques levantam debate sobre limites da liberdade de expressão
Descrição: Também no Jornal da Fórum: Ciro e Lula fazem as pazes. Hoje com 
Carlos Latuff e Marcia Tiburi, de Paris. Apresentação: Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ataques-levantam-debate-sobre-limites-
da-liberdade-de-expressao/
 
Data: 2020-10-29 22:10:21
Título: Ratinho Junior mente para forçar militarização de 215 escolas no Paraná
Descrição: Político vende ideia de que chegada de PMs dará a escolas com 
problemas o desempenho dos tradicionais Colégios da Polícia Militar.The post 
Ratinho Junior mente para forçar militarização de 215 escolas no Paraná appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/29/ratinho-junior-mente-escola-civico-
militar-parana/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-30 03:00:00
Título: O novo frustrou a busca de alternativas. Vem aí a política de ciclo 
curto. Entrevista especial com Rudá Ricci
Descrição: “O Brasil está recheado de figuras públicas que povoaram as crenças 
dos brasileiros pobres”, diz o sociólogo http://www.ihu.unisinos.br/604206-o-
novo-frustrou-a-busca-de-alternativas-vem-ai-a-politica-de-ciclo-curto-
entrevista-especial-com-ruda-ricci
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-30 07:20:01
Título: Saiba como vai funcionar o Pix Cobrança, alternativa ao boleto
Descrição: RIO - O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, novas 
funcionalidades para o Pix, o serviço de pagamentos instantâneos. Entre elas, 
está o Pix Cobrança, que permitirá que lojistas, fornecedores, prestadores de 
serviços e outros empreendedores possam emitir um QR Code para operações de 
pagamento imediato ou 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-vai-funcionar-pix-cobranca-
alternativa-ao-boleto-1-24720197
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-30 06:55:54
Título: Estupro de vulnerável no Pará: menina de 13 anos é violentada, engravida
e morre
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Descrição: A Polícia Civil do Pará investiga a morte de uma menina de 13 anos, 
que estava grávida de 31 semanas, na cidade de Medicilândia, no sudoeste do 
estado. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/estupro-de-vulneravel-no-para-menina-de-13-
anos-violentada-engravida-morre-24718677
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-30 06:00:57
Título: MPF, AGU e CGU pressionaram Sindicato a não investigar suposta 
organização na Receita
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF), a Advocacia-Geral da União (AGU) 
e a Controladoria-Geral da União (CGU) pressionaram o Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) para não investigar 
uma suposta organização criminosa na Receita Federal, a mesma que a defesa de 
Flávio Bolsonaro afirma que possa ter agido contra o senador.A pressão ocorreu 
após o Sindifisco afirmar à Corregedoria do antigo Ministério da Fazenda que 
servidores da Receita no Rio haviam cometido “graves irregularidades” contra 
colegas, por meio de sindicâncias sobre seus patrimônios.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mpf-agu-cgu-pressionaram-sindicato-
nao-investigar-suposta-organizacao-na-receita-24719282
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-30 06:30:28
Título: Análise: Falta de punição a Bolsonaro não mata, mas desacredita 
instituições
Descrição: Os detalhes da nova estratégia da defesa de Flávio Bolsonaro, de 
mobilizar o governo para encontrar uma prova que mostre que o zero um foi alvo 
de uma devassa ilegal da Receita Federal, gerou uma onda de comentários nas 
redes sociais sobre o caráter eventualmente ilegal disso. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/analise-falta-de-punicao-bolsonaro-
nao-mata-mas-desacredita-instituicoes-24719128
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-30 06:45:38
Título: Afilhado de ministro do Turismo recebeu repasse recorde do PSL
Descrição: Afilhado político de Marcelo Álvaro, Gustavo Nunes, candidato do PSL 
à Prefeitura de Ipatinga, recebeu doações do PSL maiores do que alguns 
candidatos da sigla em capitais.Até a noite desta quinta-feira, segundo declarou
à Justiça Eleitoral, o jovem de 26 anos, vereador na cidade de 260 mil 
habitantes, havia arrecadado R$ 485 mil da legenda — R$ 250 mil do diretório 
nacional, e R$ 235 mil do diretório estadual. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/afilhado-de-ministro-do-turismo-
recebeu-repasse-recorde-do-psl-24719766
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-30 07:00:23
Título: Nordeste tem o maior número de negros concorrendo à prefeitura
Descrição: A quantidade de candidaturas aptas de pessoas negras no Nordeste é a 
maior em todo o país, deixando o Sudeste em segundo lugar. Segundo o TSE, nesta 
quinta-feira, havia 303 candidatos negros concorrendo a prefeituras de capitais 
e municípios nordestinos. Na região Sudeste, o número é de 275.Leia: Candidatos 
que mudaram raça no TSE se dizem surpresos Até agora, o Centro-Oeste registra 52
candidaturas, o Norte, 110 e o Sul com 40, sendo a região com menor número de 
candidaturas de pessoas negras.Leia: DEM e PDT lideram investimento em 
candidatos de capitais do Nordeste 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/nordeste-tem-maior-numero-de-
negros-concorrendo-prefeitura-24719576
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-30 09:55:49
Título: A falta que os mortos na pandemia farão também para a riqueza do Brasil
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Descrição: Estudo preliminar do Ibre-FGV estima que pessoas em idade produtiva 
que o país perdeu para a covid-19 teriam tido a capacidade de gerar mais R$ 36 
bilhões ao longo de sua vida, se tivessem sobrevivido.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54621872
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-30 10:17:21
Título: Atentado em Nice: 'Toda a comunidade brasileira na França está em 
choque', diz amigo de brasileira assassinada
Descrição: \Ela era uma pessoa muito querida por todos, feliz e batalhadora. 
Muito batalhadora\, resume amigo de brasileira morta em atentado na França nesta
quinta-feira (29).
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54746879
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-30 10:04:07
Título: Walmart recolhe armas em lojas por risco de 'agitação social' em reta 
final das eleições nos EUA
Descrição: Políticas e departamento de segurança nacional alertam para riscos de
conflitos antes, durante e após as eleições do dia 3 de novembro nos EUA.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54743149
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-30 10:31:41
Título: 'Macron, o demônio de Paris': por que há tanta revolta contra presidente
francês no mundo islâmico
Descrição: 'Não vamos desistir de nossos cartuns', disse Macron durante 
homenagem a professor que foi decapitado por exibir desenhos do profeta Maomé, e
agora, imagem do presidente francês é queimada em protestos em países do mundo 
islâmico.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54732021
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-29 19:49:10
Título: Como o Dia do Saci quer rivalizar com o Halloween no Brasil
Descrição: Celebrada na mesma data, 31 de outubro, a homenagem ao personagem 
folclórico nacional surgiu como um contraponto à 'invasão cultural' representada
pelo Dia das Bruxas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54706996
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-29 10:58:07
Título: Imagens aceleradas de satélite mostram 3 anos de desmatamento em trecho 
da Amazônia
Descrição: Banco de dados faz parte de mapeamento que Noruega está financiando 
para ajudar a combater destruição de florestas tropicais.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54725608
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-29 13:08:16
Título: Outubro Rosa: as 15 perguntas sobre câncer de mama mais buscadas pelos 
brasileiros durante pandemia
Descrição: Levantamento exclusivo revela as principais dúvidas sobre a doença 
procuradas no Google entre março e outubro de 2020.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54727088
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-30 03:27:46
Título: Candidaturas de policiais repetem fórmula de 2018, mas já ganham 
oposição dentro da instituição
Descrição: Há 21% a mais de candidatos a prefeito e vereador da área de 
segurança neste ano, na esteira da vitória de Bolsonaro e da bancada da bala no 
Congresso. Policiais de esquerda fazem discurso anti-violência
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-29/candidaturas-de-policiais-
repetem-formula-de-2018-mas-ja-ganham-oposicao-dentro-da-instituicao.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-29 00:00:00
Título: Bolsonaro grava vídeo a ex-assessor do filho ligado a esquema de fake 
news
Descrição: Bolsonaro gravou vídeo em que pede votos para Paulo Chuchu em sua 
campanha para vereador em São Bernardo do Campo (SP). \Peço que você dê uma 
força para o Paulo Chuchu\, diz o presidente na peça.Leia mais (10/29/2020 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/bolsonaro-grava-video-a-ex-assessor-do-filho-ligado-
a-esquema-de-fake-news.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-29 00:00:00
Título: Camila Pitanga estrela campanha do TSE por mais mulheres na política
Descrição: A atriz Camila Pitanga estrela uma campanha publicitária do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) com o tema \Mais Mulheres na Política\. A peça, que 
será disponibiliza nesta sexta (30), afirma que o aumento de mulheres em 
posições de liderança, principalmente em cargos eletivos, beneficia toda a 
sociedade.Leia mais (10/29/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/10/camila-pitanga-estrela-campanha-do-tse-por-
mais-mulheres-na-politica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-29 00:00:00
Título: Deputado do PT pede afastamento de Salles por quebra de decoro após 
ofensa a Rodrigo Maia
Descrição: O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) vai acionar a Procuradoria-
Geral da República para pedir o afastamento do ministro Ricardo Salles por 
quebra de decoro.Leia mais (10/29/2020 - 19h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/deputado-do-pt-pede-afastamento-de-salles-por-
quebra-de-decoro-apos-ofensa-a-rodrigo-maia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 23:39:00
Título: Projeto criminaliza intimidação violenta por organizações criminosas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/704067-projeto-criminaliza-intimidacao-
violenta-por-organizacoes-criminosas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 22:41:00
Título: Projeto obriga agressor a custear tratamento de animal maltratado
Descrição: Proposta altera a Lei dos Crimes Ambientais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703131-projeto-obriga-agressor-a-
custear-tratamento-de-animal-maltratado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 22:38:00
Título: Projeto regula visita de crianças e adolescentes a pacientes internados 
em hospitais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/701328-projeto-regula-visita-de-
criancas-e-adolescentes-a-pacientes-internados-em-hospitais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-10-29 22:14:00
Título: Projeto destina 20% dos recursos de publicidade do governo para 
emissoras comunitárias e educativas
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703793-projeto-destina-20-dos-recursos-
de-publicidade-do-governo-para-emissoras-comunitarias-e-educativas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 22:07:00
Título: Projeto altera regras para quadro de oficiais engenheiros da Aeronáutica
Descrição: Entre outros pontos, a proposta do governo detalha opções de ingresso
no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/702705-projeto-altera-regras-para-
quadro-de-oficiais-engenheiros-da-aeronautica/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 21:06:00
Título: Proposta exige divulgação na internet do rateio de fundo de campanha 
entre candidatos
Descrição: Pela proposta, os partidos também deverão encaminhar ao TSE os 
critérios fixados para distribuição dos recursos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703791-proposta-exige-divulgacao-na-
internet-do-rateio-de-fundo-de-campanha-entre-candidatos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 20:53:00
Título: Proposta do Executivo para ampliar obras de infraestrutura recebe 214 
emendas
Descrição: Crédito extra supera R$ 6,1 bilhões e envolve emendas parlamentares 
de livre uso apresentadas pelas bancadas estaduais, pelo relator-geral do 
Orçamento e pelas comissões
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703448-proposta-do-executivo-para-
ampliar-obras-de-infraestrutura-recebe-214-emendas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 20:52:00
Título: Câmara realiza sessão de votações na terça-feira
Descrição: Entre os itens em pauta estão a MP que facilita empréstimos para 
empresas e o projeto de incentivo à navegação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703968-camara-realiza-sessao-de-
votacoes-na-terca-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-29 20:31:00
Título: Medidas de apoio às microempresas influenciam debate eleitoral nos 
municípios, diz deputado
Descrição: Segundo frente parlamentar, segmento é responsável por 55% dos 
empregos formais no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/703947-medidas-de-apoio-as-
microempresas-influenciam-debate-eleitoral-nos-municipios-diz-deputado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-30 06:42:02
Título: Maduro: Espanha é o centro da conspiração contra Venezuela
Descrição: De acordo com o chefe do Executivo do país sul-americano, Leopoldo 
López, opositor venezuelano, começou a realizar \uma guerra por baixo\ contra 
a \paz e a democracia venezuelana\.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020103016300664-maduro-espanha-e-o-
centro-da-conspiracao-contra-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-30 06:00:07
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 30 de outubro
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta sexta-feira (30), marcada pelo recorde de novos casos de COVID-19 nos EUA,
pela aprovação da venda de caças F-16 para os Emirados Árabes Unidos e por luto 
pela morte de brasileira em atentado em Nice.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020103016300322-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-30-de-outubro/
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