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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 16:29:00
Título: Justiça do RJ condena desembargadora a pagar indenização por calúnia 
contra Marielle
Descrição: Magistrada afirmou nas redes que a vereadora havia sido “eleita pelo 
tráfico” e que era “engajada com bandidos”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/justica-do-rj-condena-
desembargadora-a-pagar-indenizacao-por-calunia-contra-marielle

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-30 11:53:27
Título: Desemprego no Brasil chega a 14,4% e atinge recorde de série histórica
Descrição: Um estudo divulgado nesta sexta-feira (30) mostrou que a taxa de 
desemprego no Brasil atingiu o recorde de 14,4% da população, afetando 13,8 
milhões de pessoas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020103016303494-desemprego-no-brasil-
chega-a-144-e-atinge-recorde-de-serie-historica/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 18:58:04
Título: Líder quilombola tem casa alvejada no PA: \Ela enfrenta a mineração\, 
explica filho
Descrição: Ataque ocorreu na noite de quinta (29), em Barcarena (PA), Sandra 
Amorim é militante do MAM e candidata a vereadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/lider-quilombola-tem-casa-
alvejada-no-pa-ela-enfrenta-a-mineracao-explica-filho

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 19:22:44
Título: Bolsonaro corta verba da saúde para pessoas com deficiência
Descrição: Diante do corte, representantes de entidades ligadas à área temem um 
apagão de projetos de atenção ao público.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/bolsonaro-corta-verba-da-saude-
para-pessoas-com-deficiencia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 20:14:13
Título: Sem emprego e prestes a perder a casa: a realidade das mães da Ocupação 
dos Queixadas
Descrição: Além do medo do despejo, previsto para os próximos 90 dias, moradores
sofrem com ameaças dos supostos proprietários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/sem-emprego-e-prestes-a-perder-
a-casa-a-realidade-das-maes-da-ocupacao-dos-queixadas

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-30 00:00:00
Título: Itamaraty torna secretas informações sobre visita de Pompeo à fronteira 
com Venezuela
Descrição: O Itamaraty impôs segredo, até 2035, às informações trocadas pelos 
postos diplomáticos a respeito da controversa visita do secretário de Estado dos
EUA, Mike Pompeo, à fronteira do Brasil com a Venezuela.Leia mais (10/30/2020 - 
08h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/10/itamaraty-torna-secretas-informacoes-sobre-visita-de-pompeo-
a-fronteira-com-venezuela.shtml
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-31 03:00:00
Título: Ressurreição é uma revolução na evolução. Entrevista especial com 
Leonardo Boff
Descrição: Aproximar-se dos significados da Ressurreição do Cristo requer 
exercícios que, por vezes, as perspectivas [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/577424-ressurreicao-e-uma-revolucao-na-evolucao-
entrevista-especial-com-leonardo-boff 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 18:46:14
Título: Dez capitais têm tendência de alta em casos de síndrome respiratória 
aguda grave
Descrição: Uma das consequências mais graves  do coronavírus, SRAG sinaliza para
o crescimento nos números da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/dez-capitais-tem-tendencia-de-
alta-em-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 17:52:55
Título: Apoio a Trump é menor em locais com mais vítimas fatais da covid-19, 
indica estudo
Descrição: Pesquisa divulgada na revista Science mostra que atuação de 
republicano na pandemia compromete reeleição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/apoio-a-trump-e-menor-em-locais-
com-mais-vitimas-fatais-da-covid-19-indica-estudo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 17:47:20
Título: Votos da juventude podem ser decisivos nas eleições deste ano
Descrição: Em 2020 o número de pessoas votantes com faixa etária entre 16 e 29 
anos ultrapassa os 35 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/votos-da-juventude-podem-ser-
decisivos-nas-eleicoes-deste-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 17:21:58
Título: Em nova pesquisa Ibope, Manuela amplia vantagem à Prefeitura de Porto 
Alegre
Descrição: Em simulação de 2º turno, a candidata do PCdoB aparece em empate 
técnico com Fortunati e Melo e vence Marchezan
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/em-nova-pesquisa-ibope-manuela-
amplia-vantagem-a-prefeitura-de-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 17:03:06
Título: “Vitória”: programa Central do Brasil chega à centésima edição
Descrição: Produzido pelo Brasil de Fato em parceria com a TVT, material também 
tem o apoio de movimentos e frentes populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/vitoria-programa-central-do-
brasil-chega-a-centesima-edicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 16:48:21
Título: Em cinco anos, história do crime de Mariana (MG) é marcada pela 
injustiça
Descrição: Procuradores, advogados e movimentos denunciam atuação do Judiciário 
favorável às mineradoras 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/em-cinco-anos-historia-do-crime-
de-mariana-mg-e-marcada-pela-injustica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 16:35:22
Título: PCdoB: \A frente ampla é o caminho e não há outro\ 
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Descrição: Marcelino Granja, dirigente comunista em Pernambuco, vê esquerda 
dividida a partir de 2014: “só acumulamos derrotas”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/pcdob-a-frente-ampla-e-o-
caminho-e-nao-ha-outro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 15:44:05
Título: Em Porto Alegre, placa para denunciar crimes da ditadura é coberta com 
cimento
Descrição: Instalada no dia 12 de agosto de 2015,  a placa foi uma iniciativa do
projeto Marcas da Memória
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/em-porto-alegre-placa-para-
denunciar-crimes-da-ditadura-e-coberta-com-cimento
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 15:23:39
Título: Compras de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE diminuem 44% na 
pandemia
Descrição: Em 2019, o rendimento dos agricultores foi de R$ 27 milhões, em 2020,
de R$ 3,6 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/compras-de-alimentos-da-
agricultura-familiar-pelo-pnae-diminuem-44-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 14:55:19
Título: Coletânea debate a luta pelos direitos humanos nas cidades 
Descrição: Primeiro volume trata sobre a defesa e proteção das ocupações urbanas
no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/colecao-debate-a-luta-pelos-
direitos-humanos-nas-cidades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 14:18:48
Título: Candidaturas coletivas no RS lutam por representatividade 
Descrição: Microssérie do Brasil de Fato RS apresenta três grupos diversos que 
concorrem a uma vaga na Câmara de Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/candidaturas-coletivas-no-rs-
unem-forcas-de-setores-que-lutam-por-representatividade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 14:18:42
Título: Crime de Mariana: Brasil de Fato faz mutirão de notícias contra \falsa 
reparação\
Descrição: Brasil de Fato MG divulga matérias e reportagens sobre os 5 anos do 
crime da Samarco. Saiba como receber:
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/crime-de-mariana-brasil-de-fato-
faz-mutirao-de-noticias-contra-falsa-reparacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 14:03:46
Título: Veja as principais notícias das eleições por capital
Descrição: Acesse, clique na cidade e leia os últimos conteúdos da cobertura 
especial do Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/veja-as-principais-noticias-das-
eleicoes-por-capital
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 13:37:09
Título: Após incêndio, trabalhadores protestam contra o fechamento do Hospital 
de Bonsucesso
Descrição: O grupo se manifestou contra o anúncio de suspensão das atividades do
hospital feito na última quinta (29) pela direção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/apos-incendio-trabalhadores-
protestam-contra-o-fechamento-do-hospital-de-bonsucesso
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 13:25:09
Título: Parlamento da Bolívia propõe julgamento de Áñez por genocídio em 
massacres
Descrição: Assembleia recomenda também processos contra ministros do governo 
interino pela repressão policial após golpe de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/parlamento-da-bolivia-propoe-
julgamento-de-anez-por-genocidio-em-massacres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 13:17:02
Título: PR: manifestantes ocupam Secretaria de Educação contra militarização das
escolas
Descrição: Além de reivindicarem a suspensão do projeto de militarização, o 
protesto denuncia outros atos do atual  Secretário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/pr-manifestantes-ocupam-
secretaria-de-educacao-contra-militarizacao-das-escolas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 10:12:37
Título: Crônica ELN | Cai em batalha Comandante Uriel, cumprindo o seu destino
Descrição: A maior guerrilha em atividade na Colômbia anuncia a morte de um de 
seus principais líderes, “um autêntico guerrilheiro”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/cronica-eln-cai-em-batalha-
comandante-uriel-cumprindo-o-seu-destino
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-30 07:59:30
Título: Servidores do Itamaraty “tentam reduzir danos” de política de Araújo, 
diz diplomata
Descrição: Cottas Freitas critica política externa ideológica promovida por 
chanceler: \Ser pária internacional é um desastre\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/30/servidores-do-itamaraty-tentam-
reduzir-danos-de-politica-de-araujo-diz-diplomata
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-31 00:53:04
Título: Ibope: na espontânea, Boulos já ultrapassou Russomanno
Descrição: A pesquisa do Ibope sobre a disputa em São Paulo revelou na noite 
desta sexta-feira (30) que, na espontânea, Guilherme Boulos (PSOL) já 
ultrapassou Celso Russomanno (Republicanos). De acordo com o instituto, 
numericamente o candidato do PSOL passou à frente do candidato apoiado pelo 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ibope-na-espontanea-boulos-ja-
ultrapassou-russomanno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-31 00:26:54
Título: Segundo o Jornal Nacional, governo Bolsonaro já acabou, assista
Descrição: A edição do Jornal Nacional desta sexta-feira (30) fez uma escalada 
(chamada de abertura) que praticamente decretou o fim do governo Jair Bolsonaro.
Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos se revezaram nos anúncios que
prenunciaram uma hecatombe. Apesar de o Jornal Nacional e a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/segundo-o-jornal-nacional-governo-
bolsonaro-ja-acabou-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 23:52:00
Título: Ibope SP: Bruno Covas 26%, Russomanno 20% e Boulos 13%
Descrição: Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (30) aponta para um 
derretimento do deputado Celso Russomanno (Republicanos), apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, na corrida pela prefeitura de São Paulo: ele caiu de 
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25% para 20% nas intenções de votos. O atual chefe do executivo municipal, Bruno
Covas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ibope-sp-bruno-covas-26-russomanno-
20-e-boulos-13/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 23:11:55
Título: Saiba como contestar auxílio emergencial de R$ 300 negado pelo governo
Descrição: Terminam nos próximos dias os prazos para beneficiários do auxílio 
emergencial contestarem o bloqueio no pagamento de parcelas extras da ajuda 
financeira. A próxima segunda-feira, 2 de novembro, é o último dia de 
contestação para aqueles que chegaram a receber alguma parcela residual de R$ 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/saiba-como-contestar-auxilio-
emergencial-de-r-300-negado-pelo-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 22:52:15
Título: Banco Mundial aprova empréstimo de US$ 1 bilhão para ampliação do Bolsa 
Família
Descrição: O Banco Mundial divulgou nesta sexta-feira (30) que aprovou um 
empréstimo de US$ 1 bilhão (R$ 5,76 bilhões) para que o Brasil possa expandir o 
programa Bolsa Família. A medida faz parte do projeto do banco para proteger a 
renda de pessoas pobres afetadas pela 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/banco-mundial-aprova-emprestimo-de-
us-1-bilhao-para-ampliacao-do-bolsa-familia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 21:06:48
Título: Mourão peita Bolsonaro e diz que governo irá comprar vacina da China
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), que é general do Exército, 
enquadrou o capitão Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (30) ao afirmar que o 
governo federal irá comprar &#8216,sim&#8217, a vacina chinesa Coronavac em 
parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. General Mourão disse que a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/mourao-peita-bolsonaro-e-diz-que-
governo-ira-comprar-vacina-da-china/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 20:28:04
Título: Desemprego e fome podem derrotar aliados de Bolsonaro em 2020
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro tem sofrido à beça com seus aliados nas 
capitais, que patinam nas pesquisas de intenção de votos. Os candidatos 
bolsonaristas às prefeituras estão evitando nacionalizar o debate nos 
municípios, mas, mesmo assim, eles continuam em baixa. Os maiores inimigos dos 
candidatos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/desemprego-e-fome-podem-derrotar-
aliados-de-bolsonaro-em-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 19:09:59
Título: Folha temia dólar a R$ 4 com vitória de Lula em 2018, moeda americana é 
negociada hoje a R$ 5,80
Descrição: O dólar chegou a ser negociado na casa dos R$ 6 nesta sexta-feira 
(30), mas, por volta das 15h, a moeda americana começou a oscilar para baixo dos
R$ 5,80. Na eleição de 2018, o jornal Folha de S. Paulo tinha como argumento de 
lutar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/folha-temia-dolar-a-r-4-com-
vitoria-de-lula-em-2018-moeda-americana-e-negociada-hoje-a-r-580/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 16:58:21
Título: EUA: Walmart retira armas e munições de suas lojas para evitar mais 
violência nas eleições
Descrição: Às vésperas da eleição presidencial norte-americana, a rede de 
supermercados Walmart determinou a retirada de armas e munições de suas 
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prateleiras em todo o país. A medida é temporária. Vimos alguns distúrbios 
isolados e, como fizemos em várias ocasiões nos últimos anos, retiramos nossas 
armas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/eua-walmart-retira-armas-e-
municoes-de-suas-lojas-para-evitar-mais-violencia-nas-eleicoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 15:13:07
Título: Nunca antes na história deste país houve tantos desocupados, diz IBGE
Descrição: Não se trata de uma constatação do ex-presidente Lula nem do PT, caro
leitor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nunca 
antes na história deste país houve tantos desocupados como neste governo do 
presidente Jair Bolsonaro. De acordo com dados da Pesquisa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/nunca-antes-na-historia-deste-pais-
houve-tantos-desocupados-diz-ibge/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 14:17:01
Título: URGENTE: Professores ocupam prédio do governo do Paraná [VÍDEO]
Descrição: Educadores radicalizaram a luta contra o governador Ratinho Junior 
(PSD) ocupando um prédio da administração estadual do Paraná nesta sexta-feira 
(30), A APP-Sindicato ocupou a sede da Secretaria de Estado da Educação (SEED) 
na manhã de hoje, contra o que eles classificam como violência contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/urgente-professores-ocupam-predio-
do-governo-do-parana-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 11:52:57
Título: Lula, Ciro e a unidade no primeiro turno
Descrição: Ricardo Cappelli* O encontro entre Lula e Ciro foi a melhor notícia 
do ano para o campo progressista. As torcidas correram para tentar justificar a 
reunião como uma suposta “rendição” de um deles. Surgiram exigências 
estapafúrdias. Bobagem maior não há. A união entre as duas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/lula-ciro-e-a-unidade-no-primeiro-
turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 11:37:31
Título: Bolsonaro ataca Dilma ao justificar privatização do SUS, assista ao 
vídeo
Descrição: Um dia depois de revogar o decreto que autorização o início do 
processo de privatização do Sistema Único de Saúde (SUS), o presidente Jair 
Bolsonaro informou que poderá reeditar o dispositivo na próxima semana. Ontem, 
tivemos um probleminha em relação a um decreto sobre o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/malandrao-bolsonaro-diz-que-ira-
reeditar-decreto-de-privatizacao-do-sus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-30 00:33:22
Título: Ibope mostra candidatos de Bolsonaro fora do segundo turno em três 
capitais
Descrição: O Ibope divulgou nesta quinta-feira (29) pesquisas em três 
importantes capitais: Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Em comum nessas 
sondagens é que nenhum candidato do espectro político do presidente Jair 
Bolsonaro estará no segundo turno. Ibope em BH Em BH, Kalil tem 63%, João 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/ibope-mostra-candidatos-de-
bolsonaro-fora-do-segundo-turno-em-tres-capitais/
 
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 
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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: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-31 00:02:16
Título: Filho de ministro indicado ao STJ só obteve carteirinha da OAB em 2019
Descrição: Mário Nunes Maia, filho de Napoleão Nunes Maia, foi aprovado para uma
vaga de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, salário chega a R$ 37 mil
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/filho-de-ministro-indicado-ao-stj-so-
obteve-carteirinha-da-oab-em-2019/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 23:00:36
Título: TV GGN 20hs: os riscos da segunda onda no Brasil
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos na política e na economia do Brasil nesta sexta-feira, 30 de 
outubro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-os-riscos-da-segunda-onda-no-
brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 23:00:19
Título: Políticos manobram para proteger Chico Rodrigues e Flordelis
Descrição: Articulações em andamento na Câmara e no Senado tentam adiar retomada
dos respectivos Conselhos de Ética que vão analisar pedidos de cassação
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/politicos-manobram-para-proteger-chico-
rodrigues-e-flordelis/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 22:26:13
Título: Em queda nas pesquisas, Russomanno abre fogo contra Boulos
Descrição: Ataques contra Covas não surtiram efeito, e candidato de Bolsonaro 
parte contra terceiro colocado nas pesquisas eleitorais
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/em-queda-nas-pesquisas-russomanno-abre-
fogo-contra-boulos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 21:53:48
Título: Giro Econômico GGN: confira um panorama econômico global
Descrição: Expectativa em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos e 
avanço dos casos de covid-19 marcam mercados mundo afora
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-um-panorama-
economico-global-5/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 20:46:48
Título: Os anjos e suas réguas morais, por Ricardo Mezavila
Descrição: Qualquer escorregada pode se transformar em um linchamento, uma 
palavra fora de contexto tem o peso de uma guilhotina no pescoço.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/os-anjos-e-suas-reguas-morais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 20:38:23
Título: A invasão dos Doppelgängers bolsonaristas, por Fábio de Oliveira Ribeiro
Descrição: Os que sabem o que está ocorrendo são tratados como se fossem loucos 
pelos demais. Ignorância e preconceito ajudam a propagar a epidemia.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-invasao-dos-doppelgangers-bolsonaristas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 20:25:54
Título: Trump: ‘Nossos médicos ganham mais dinheiro se alguém morre de Covid’
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Descrição: Essa afirmação insultuosa obviamente não é verdade, e é importante 
observar que pelo menos 625 trabalhadores da saúde dos EUA morreram de 
coronavírus desde o início da pandemia
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/trump-nossos-medicos-ganham-mais-
dinheiro-se-alguem-morre-de-covid/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 20:14:32
Título: Coronavírus: Em novo recorde, EUA relatam mais de 88 mil casos novos
Descrição: A Universidade registrou, na quinta-feira, 982 mortes no país, que é 
o maior número de mortes no mundo, chegando na marca de 230 mil mortes nesta 
pandemia.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-em-novo-recorde-eua-
relatam-mais-de-88-mil-casos-novos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 20:07:15
Título: Bolsonaro grava vídeo de apoio a Crivella em Brasília
Descrição: Em live realizada na noite de quinta-feira, presidente havia dito que
o nome do candidato à reeleição no Rio de Janeiro era \polêmico\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-grava-video-de-apoio-a-crivella-
em-brasilia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 19:59:27
Título: Lava Jato: Toffoli fala de delações “sem fatos ilícitos” e “juízes 
autoritários”
Descrição: \Ministério Público firmava acordos sobre fatos que não eram ilícitos
penais. Repercussão na imprensa impressionante. E aí já pensam em ser 
candidatas.\
Url :https://jornalggn.com.br/justica/lava-jato-toffoli-fala-de-delacoes-sem-
fatos-ilicitos-e-juizes-autoritarios/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 19:39:17
Título: O que uma presidência de Joe Biden significaria para a Venezuela?
Descrição: A Venezuela está lutando contra uma inflação de 2.400% e as sanções 
dos EUA sob o governo de Trump. Biden seria diferente?
Url :https://jornalggn.com.br/america-latina/o-que-uma-presidencia-de-joe-biden-
significaria-para-a-venezuela/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 19:33:45
Título: Carla Zambelli retalia Aécio e quer exame toxicológico no Congresso
Descrição: Depois que tucano falou sobre obrigatoriedade de vacinação contra 
covid-19, deputada pede cassação quando consumo de drogas ilícitas for detectado
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/carla-zambelli-retalia-aecio-e-quer-exame-
toxicologico-no-congresso/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 18:08:16
Título: Produtores rurais rejeitam estatuto para proteger Pantanal
Descrição: Projeto de lei com novas regras deve ser apresentado em dezembro, 
incêndio neste ano já destruiu 26,7% da área do Pantanal
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/produtores-rurais-rejeitam-estatuto-para-
proteger-pantanal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-30 17:36:58
Título: Mourão contraria Bolsonaro e diz que país comprará vacinas da China
Descrição: Vice-presidente diz que questão é briga política contra o governador 
de São Paulo, João Doria (PSDB), e que tomará vacina se tiver aprovação da 
Anvisa
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mourao-contraria-bolsonaro-e-diz-que-pais-
comprara-vacinas-da-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-31 09:20:45
Título: Com Covid, Pazuello é internado em Brasília
Descrição: O ministro da Saúde apresentou quadro de desidratação na noite de 
sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-covid-pazuello-e-internado-em-
brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-31 01:22:53
Título: Caixa se recusa a devolver auxílio emergencial sacado por golpista
Descrição: Professor contou à Fórum que, quando benefício foi transferido para 
conta digital, valor foi usado para pagar boletos antes que ele soubesse que 
tinha recebido parcelas, banco diz que está agindo para combater fraudes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-se-recusa-a-devolver-auxilio-
emergencial-sacado-por-golpista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-31 00:55:00
Título: Alvo do STF, Weintraub se reelege como diretor do Banco Mundial
Descrição: O ex-ministro saiu do Brasil às pressas em junho utilizando 
passaporte diplomático
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alvo-do-stf-weintraub-se-reelege-como-
diretor-do-banco-mundial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 23:56:48
Título: EUA comemoram venda de 1 milhão de barris de petróleo expropriados da 
Venezuela
Descrição: Marinha estadunidense havia confiscado o produto quando interceptou 
navios que transportavam petróleo proveniente do Irã e que se dirigiam ao país 
sul-americano
Url :https://revistaforum.com.br/global/eua-comemoram-venda-de-1-milhao-de-
barris-de-petroleo-expropriados-da-venezuela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 23:29:31
Título: Enquanto Bolsonaro diz que pandemia está “acabando”, mortes por Covid-19
passam de 159 mil
Descrição: Presidente ironizou o que chamou de “pressa” para comprar vacina, a 
única forma de prevenção contra a doença que matou mais 508 brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/enquanto-bolsonaro-diz-que-pandemia-
esta-acabando-mortes-por-covid-19-passam-de-159-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 23:26:03
Título: Paulo Guedes: As promessas, a incompetência e perigo que ninguém 
comentou
Descrição: Leia na coluna de Cleber Lourenço:  \Nada é tão ruim que Bolsonaro e 
Guedes não possam piorar\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/paulo-guedes-as-promessas-a-
incompetencia-e-perigo-que-ninguem-comentou/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 23:20:41
Título: Maduro acusa Facebook de censurar suas publicações sobre remédio 
venezuelano contra covid
Descrição: Presidente venezuelano anunciou recentemente que seu país desenvolveu
uma molécula que seria capaz de curar a infecção causada pelo coronavírus, mas 
reclama que a rede social de Mark Zuckerberg tenta ocultar essa informação
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Url :https://revistaforum.com.br/global/maduro-acusa-facebook-de-censurar-suas-
publicacoes-sobre-remedio-venezuelano-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 21:51:02
Título: Jornalista da CNN diz que Paulo Guedes perde apoio no mercado e pode 
sair
Descrição: Segundo Daniela Lima, as críticas de Guedes à Febraban complicaram a 
vida do ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-da-cnn-diz-que-paulo-
guedes-perde-apoio-no-mercado-e-pode-sair/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 21:01:40
Título: 111 pastores da igreja processam escritor por um tweet
Descrição: O escritor JP Cuenca fala das ações judiciais abertas contra ele pela
igreja de Edir Macedo, que fez o mesmo para tentar intimidar a jornalista Elvira
Lobato em 2007. Apresentação: Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/111-pastores-da-igreja-processam-
escritor-por-um-tweet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 20:53:52
Título: Após rusga com Mourão, Bolsonaro questiona “pressa” por vacina e diz que
pandemia “está acabando”
Descrição: A declaração foi dada em meio à explosão de uma forte segunda onda da
pandemia na Europa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-rusga-com-mourao-bolsonaro-
questiona-pressa-por-vacina-e-diz-que-pandemia-esta-acabando/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 20:43:48
Título: Bolsonarista está menos preocupado com Covid-19 e desconhece mais a 
doença, revela estudo
Descrição: Pesquisa de UFPR, UnB e UFG mostra que apoiadores do presidente 
também estão menos propensos a se vacinar contra o novo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonarista-esta-menos-preocupado-
com-covid-19-e-desconhece-mais-a-doenca-revela-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 19:58:28
Título: Bolsonaro rebate declaração de Mourão sobre vacina: “A caneta é minha”
Descrição: O presidente não gostou da posição do vice sobre a CoronaVac
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-rebate-declaracao-de-mourao-
sobre-vacina-a-caneta-e-minha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 18:56:43
Título: Depois do Papa, padre Fábio de Melo defende união civil de homossexuais
Descrição: O padre lembrou de uma entrevista que deu em 2013 tratando do tema e 
disse que sofreu ataques da ala conservadora da Igreja
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/depois-do-papa-padre-fabio-de-melo-
defende-uniao-civil-de-homossexuais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 18:00:31
Título: Marco Aurélio vota no STF contra afastamento de Guedes
Descrição: Ação movida pelo PDT pede que o ministro deixo o posto enquanto 
durarem as investigações da Polícia Federal sobre fraudes em fundos de pensão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marco-aurelio-vota-no-stf-contra-
afastamento-de-guedes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 17:58:27
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Título: Austrália vai extraditar para o Chile ex-agente da polícia política da 
ditadura de Pinochet
Descrição: Adriana Rivas é acusada de participar do sequestro, tortura e 
desaparecimento de sete pessoas durante o regime de exceção chileno
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/australia-vai-extraditar-para-o-chile-
ex-agente-da-policia-politica-da-ditadura-de-pinochet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 16:29:57
Título: Deputados do PSOL fazem representação no MPF contra Bolsonaro por 
homofobia
Descrição: Presidente tomou Guaraná Jesus, refrigerante rosa típico do Maranhão,
e disse que tinha virado “boiola igual maranhense”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputados-do-psol-fazem-representacao-
no-mpf-contra-bolsonaro-por-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 15:45:45
Título: Carlos Bolsonaro concedeu 3,035 milhões de reais em gratificações a 
supostos “fantasmas”
Descrição: O filho de Bolsonaro é alvo de um inquérito, instaurado em agosto do 
ano passado, que apura a contratação de funcionários-fantasmas e a prática de 
“rachadinha” no seu gabinete
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-concedeu-3035-
milhoes-de-reais-em-gratificacoes-a-supostos-fantasmas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 15:14:06
Título: Presidente do PCdoB abre representação contra Bolsonaro por ataque à 
esquerda no Maranhão
Descrição: Além de fala homofóbica, presidente disse que país poderá comemorar 
em breve a \erradicação do comunismo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-do-pcdob-abre-
representacao-contra-bolsonaro-por-ataque-a-esquerda-no-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-30 15:00:39
Título: Haddad: “Desemprego em 14,4% e o assunto do Bolsonaro é a cor de um 
guaraná”
Descrição: Bolsonaro fez piada homofóbica com a cor do Guaraná em sua primeira 
visita oficial ao Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-desemprego-em-144-e-o-
assunto-do-bolsonaro-e-a-cor-de-um-guarana/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-30 14:00:00
Título: ‘Foi no Brasil que me senti negro pela primeira vez’: como aprendi a 
manipular minha identidade
Descrição: As reflexões de um sociólogo franco-congolês sobre o direito à 
ancestralidade e as formas de conhecer as origens por meio de um exame de DNAThe
post ‘Foi no Brasil que me senti negro pela primeira vez’: como aprendi a 
manipular minha identidade appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/30/brasil-negro-pela-primeira-vez/
 
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
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-31 06:30:02
Título: Damares Alves acionou PF contra a Netflix
Descrição: Damares Alves pediu que a Polícia Federal investigue o filme Cuties, 
da Netflix, por suposta “pornografia infantil”.Em 17 de setembro, um ofício 
assinado pelo ouvidor nacional de Direitos Humanos, Fernando César Pereira, foi 
enviado à PF.Leia: Damares alegou falta de consulta a indígenas ao pedir veto 
para a oferta de UTI e água potável Cuties foi premiado no Festival de Sundance 
e indicado a melhor filme no Festival de Berlim.Em linha oposta a Damares, a 
Netflix afirmou que o filme é um “comentário social contra a sexualização de 
crianças”.(Por Eduardo Barretto)
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/damares-alves-acionou-pf-contra-
netflix-24719288
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-31 06:45:56
Título: O STF e a reeleição de Maia e Alcolumbre
Descrição: Se a votação fosse hoje, a tese da reeleição de Davi Alcolumbre e 
Rodrigo Maia seria derrotada por amplo placar no STF.Até agora, só acenaram com 
votos a favor da dupla Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.A 
seguir nesta toada, é possível que Mendes nem libere para a pauta o assunto — já
que, confirmada a derrota, a afirmação do Supremo sobre a inconstitucionalidade 
da ideia seria uma pá de cal nos planos de Alcolumbre e Maia.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/o-stf-a-reeleicao-de-maia-
alcolumbre-24720806
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-31 09:47:04
Título: Decisão sobre 5G no Brasil deve considerar risco de espionagem não 
apenas da China, diz especialista da Eurasia
Descrição: Analista de geotecnologia Clarise Brown fala sobre as acusações de 
espionagem feitas pelos EUA contra a gigante Huawei e compartilha suas visões 
sobre os riscos e recompensas da tecnologia 5G.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54713255
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-30 20:22:13
Título: Eleição nos EUA: as contradições da maior economia do mundo, em 5 
gráficos
Descrição: Dentro da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE, ou clube dos países ricos), formada por 37 países, os EUA ocupam o quinto
lugar na lista de nações com maior riqueza por habitante, sendo superados por 
Luxemburgo, Irlanda, Suíça e Noruega.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54734707

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-30 19:28:47
Título: Brasileira que morreu no ataque em Nice sonhava abrir seu próprio 
restaurante
Descrição: Simone Barreto Silva, de 44 anos, havia concluído há pouco formação 
como cozinheira. Seu último pedido foi que dissessem aos três filhos que ela os 
amava
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-30/brasileira-que-morreu-no-
ataque-em-nice-sonhava-abrir-seu-proprio-restaurante.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-30 22:15:44
Título: Assim estão as pesquisas nos Estados Unidos: quem está ganhando as 
eleições?
Descrição: Biden ou Trump: uma previsão a partir das sondagens, das apostas e 
dos especialistas
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Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-30/assim-estao-as-
pesquisas-nos-estados-unidos-quem-esta-ganhando-as-eleicoes.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-30 16:54:26
Título: Brasil abandona maciçamente Bolsonaro em seu negacionismo da vacina  
Descrição: Segundo uma pesquisa atual da revista ‘Nature’, o Brasil aparece com 
um esmagador índice 83,4% a favor da vacina, seja qual for. E 75%, de acordo com
o Datafolha de junho, apoiam os valores da democracia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-27/brasil-abandona-macicamente-
bolsonaro-em-seu-negacionismo-da-vacina.html
  
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-30 00:00:00
Título: Líder de um dos maiores partidos do centrão diz que Maia atrapalha 
Câmara por disputa eleitoral
Descrição: Líder de um dos maiores partidos do centrão, o deputado Wellington 
Roberto (PL-PB) afirma que Rodrigo Maia (DEM-RJ) está inviabilizando o 
funcionamento da Câmara por motivos eleitoreiros. O parlamentar rebate as 
declarações recentes do presidente da Casa, que disse que é a base do governo 
que impede votações importantes para o país. Maia e o centrão disputam o comando
da Comissão Mista do Orçamento, uma prévia da disputa da eleição da Câmara, em 
fevereiro.Leia mais (10/30/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/lider-de-um-dos-maiores-partidos-do-centrao-diz-que-
maia-atrapalha-camara-por-disputa-eleitoral.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-30 00:00:00
Título: Na periferia de SP, líderes comunitários mobilizam eleitores e atuam 
como 'puxadores de voto'
Descrição: No Itaim Paulista, extremo leste da cidade de São Paulo, Reinaldo 
Pereira da Silva, 67, é conhecido como Tio King. Vendedor de chás, conselheiro 
gestor da saúde e líder comunitário ambiental na região, neste ano ele também 
atua como \puxador de votos\ para o candidato à prefeitura Celso Russomanno 
(Republicanos).Leia mais (10/30/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/na-periferia-de-sp-lideres-comunitarios-mobilizam-eleitores-
e-atuam-como-puxadores-de-voto.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-30 00:00:00
Título: Empresários dizem a Bolsonaro que não faltará soja no Brasil, mas preço 
não baixará
Descrição: Reunidos com Bolsonaro na quarta (27), os grandes empresários da 
soja, que representam as maiores cooperativas de produtores e multinacionais, 
disseram ao presidente que n&atilde,o faltará soja nem óleo de soja no país até 
o início da próxima safra, no início do ano, mas o pre&ccedil,o n&atilde,o vai 
cair.Leia mais (10/30/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/empresarios-dizem-a-bolsonaro-que-nao-faltara-soja-
no-brasil-mas-preco-nao-baixara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-30 00:00:00
Título: Itamaraty torna secretas informações sobre visita de Pompeo à fronteira 
com Venezuela
Descrição: O Itamaraty impôs segredo, até 2035, às informações trocadas pelos 
postos diplomáticos a respeito da controversa visita do secretário de Estado dos
EUA, Mike Pompeo, à fronteira do Brasil com a Venezuela.Leia mais (10/30/2020 - 
08h12)

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/empresarios-dizem-a-bolsonaro-que-nao-faltara-soja-no-brasil-mas-preco-nao-baixara.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/empresarios-dizem-a-bolsonaro-que-nao-faltara-soja-no-brasil-mas-preco-nao-baixara.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/empresarios-dizem-a-bolsonaro-que-nao-faltara-soja-no-brasil-mas-preco-nao-baixara.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/na-periferia-de-sp-lideres-comunitarios-mobilizam-eleitores-e-atuam-como-puxadores-de-voto.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/na-periferia-de-sp-lideres-comunitarios-mobilizam-eleitores-e-atuam-como-puxadores-de-voto.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/na-periferia-de-sp-lideres-comunitarios-mobilizam-eleitores-e-atuam-como-puxadores-de-voto.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/lider-de-um-dos-maiores-partidos-do-centrao-diz-que-maia-atrapalha-camara-por-disputa-eleitoral.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/lider-de-um-dos-maiores-partidos-do-centrao-diz-que-maia-atrapalha-camara-por-disputa-eleitoral.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/10/lider-de-um-dos-maiores-partidos-do-centrao-diz-que-maia-atrapalha-camara-por-disputa-eleitoral.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-27/brasil-abandona-macicamente-bolsonaro-em-seu-negacionismo-da-vacina.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-27/brasil-abandona-macicamente-bolsonaro-em-seu-negacionismo-da-vacina.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-30/assim-estao-as-pesquisas-nos-estados-unidos-quem-esta-ganhando-as-eleicoes.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-30/assim-estao-as-pesquisas-nos-estados-unidos-quem-esta-ganhando-as-eleicoes.html


Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/10/itamaraty-torna-secretas-informacoes-sobre-visita-de-pompeo-
a-fronteira-com-venezuela.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-30 22:55:00
Título: Estatal chinesa aumentará compra de soja da Argentina
Descrição: A Argentina aumentará de três para quatro milhões de toneladas o 
volume de suas exportações de soja para a estatal chinesa Sinograin em 2021, 
conforme anúncio feito nesta sexta-feira (30) pelo Ministério das Relações 
Exteriores argentino.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020103016307295-estatal-chinesa-
aumentara-compra-de-soja-da-argentina/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-30 11:53:27
Título: Desemprego no Brasil chega a 14,4% e atinge recorde de série histórica
Descrição: Um estudo divulgado nesta sexta-feira (30) mostrou que a taxa de 
desemprego no Brasil atingiu o recorde de 14,4% da população, afetando 13,8 
milhões de pessoas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020103016303494-desemprego-no-brasil-
chega-a-144-e-atinge-recorde-de-serie-historica/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-30 00:33:23
Título: Bolsonaro diz que apelará a Putin por liberação de brasileiro detido na 
Rússia
Descrição: Bolsonaro afirmou hoje (29) que apelará ao presidente russo para 
tentar a libertação de Robson Oliveira, cidadão brasileiro preso na Rússia desde
2019 por entrar no país com medicamentos proibidos.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020103016299561-bolsonaro-diz-que-
apelara-a-putin-por-liberacao-de-brasileiro-detido-na-russia/
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