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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-19 04:36:23
Título: Pompeo está realizando 'turnê de guerra' para ganhar votos à custa da 
Venezuela, diz Maduro
Descrição: O secretário de Estado dos EUA realiza uma visita por Suriname, 
Guiana, Brasil e Colômbia com o objetivo de deter a \ameaça\ proveniente do \
regime ilegítimo de Maduro\.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091916092370-pompeo-esta-
realizando-turne-de-guerra-para-ganhar-votos-a-custa-da-venezuela-diz-maduro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-19 01:42:38
Título: Pantanal: nuvem de fumaça chega a São Paulo e 'chuva escura' é 
registrada em Santa Catarina (FOTOS)
Descrição: As consequências dos grandes incêndios que atingem o Pantanal durante
o mês de setembro já começam a se espalhar pelo país e populações de outros 
estados já sentem os efeitos das queimadas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020091916092178-pantanal-nuvem-de-
fumaca-chega-a-sao-paulo-e-chuva-escura-e-registrada-em-santa-catarina-fotos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-19 00:57:34
Título: Demora do Brasil em aderir à Vax Facility demonstra 'pequeneza' do 
governo, diz sanitarista
Descrição: O governo federal anunciou na noite desta sexta-feira (18) a 
confirmação da intenção do Brasil aderir à Vax Facility, programa mundial para 
impulsionar o desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020091916092054-demora-do-brasil-em-
aderir-a-vax-facility-demonstra-pequeneza-do-governo-diz-sanitarista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-19 01:40:36
Título: Bolívia: Evo Morales faz apelo por unidade contra a direita neoliberal
Descrição: O ex-presidente Evo Morales fez um apelo à unidade do povo boliviano 
frente às eleições de 18 de outubro para lutar contra as facções de&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolivia-evo-morales-faz-apelo-por-
unidade-contra-a-direita-neoliberal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-19 01:01:15
Título: PT lança plano de reconstrução econômica e social do Brasil na segunda
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) lança na próxima segunda-feira (21),
às 10h, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que reúne propostas 
para gerar&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pt-lanca-plano-de-reconstrucao-
economica-e-social-do-brasil-na-segunda/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-19 00:19:06
Título: Avião de Bolsonaro arremete por causa das queimadas, mas presidente 
minimiza destruição do Pantanal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo, relatou nesta sexta-feira 
(18) que quase foi &#8216,encontrar-se com Jesus&#8217, por falta de 
visibilidade e que seu avião teve&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/aviao-de-bolsonaro-arremete-por-
causa-das-queimadas-mas-presidente-minimiza-destruicao-do-pantanal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2020-09-19 11:25:38
Título: A atual composição do STF é o maior legado da era lulista
Descrição: A posse de Luiz Fux como presidente do Supremo representa notável 
continuidade administrativa, se nos apegarmos a formalidades
Url :https://jornalggn.com.br/politica/a-atual-composicao-do-stf-e-o-maior-
legado-da-era-lulista/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-19 11:20:31
Título: Por que o arroz está tão caro? Assista na TV GGN
Descrição: Luís Nassif explica como a queima de estoques reguladores da Conab 
pelo governo Bolsonaro se relaciona com a explosão nos preços do arroz
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/por-que-o-arroz-esta-tao-caro-assista-na-
tv-ggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-19 11:14:36
Título: Brasil confirma intenção de aderir à Covax
Descrição: A iniciativa inédita, co-liderada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), visa impulsionar o desenvolvimento de vacinas para combater a pandemia de
covid-19
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-confirma-intencao-de-aderir-a-
covax/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-19 00:06:02
Título: Bolsonaro diz que mato-grossenses ‘não entraram na conversa mole do fica
em casa’
Descrição: Presidente segue minimizando mais de 135 mil mortes, e parabenizou 
agronegócio pela ‘segurança alimentar’ garantida no período
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-diz-que-mato-grossenses-nao-
entraram-na-conversa-mole-do-fica-em-casa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 11:06:57
Título: Corinthians não entrará em campo se liberação de público nos estádios só
valer no RJ, diz Sanchez
Descrição: Presidente do Corinthians reagiu à tentativa de Marcelo Crivella de 
liberar torcida nos estádios a partir de outubro, no jogo do Flamengo contra 
Athlético-PR. \Pandemia não acabou\, reagiram torcedores
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/corinthians-nao-entrara-em-campo-se-
liberacao-de-publico-nos-estadios-so-valer-no-rj-diz-sanchez/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 10:34:43
Título: Em processo no TCU, PF ataca e compara INPE a taxistas contra Uber
Descrição: Em processo no TCU, PF segue a linha de Hamilton Mourão e acusa 
instituto de \desonestidade intelectual\ para manter contrato de R$ 49 milhões 
com empresa dos EUA para monitorar desmatamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-processo-no-tcu-pf-ataca-e-compara-
inpe-a-taxistas-contra-uber/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 09:33:19
Título: Allan dos Santos pediu “intervenção militar” a assessor de Bolsonaro: 
“Já te ligo”
Descrição: Tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, chefe da Ajudância de Ordem 
da Presidência e assessor de Jair Bolsonaro, foi confrontado com troca de 
mensagens com blogueiro bolsonarista em depoimento à Polícia Federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/allan-dos-santos-pediu-
intervencao-militar-a-assessor-de-bolsonaro-ja-te-ligo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 01:52:25
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Título: Náutico faz mea culpa, assume passado racista e lança uniforme todo 
preto para “lutar pela igualdade”
Descrição: Nova camiseta traz a frase “vidas negras importam”, em alusão ao 
movimento Black Lives Matter, e foi apresentada junto com um comunicado onde o 
presidente do clube admite que “reparar o passado não é possível, mas podemos 
corrigir o futuro”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nautico-faz-mea-culpa-assume-passado-
racista-e-lanca-uniforme-todo-preto-para-lutar-pela-igualdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 01:12:41
Título: TCU diz que PF pode usar imagens do Inpe e suspende contrato milionário 
com empresa de satélite
Descrição: \A aquisição das imagens contratadas, em tese, não agregaria vantagem
alguma\, disse a ministra Ana Arraes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tcu-diz-que-pf-pode-usar-imagens-do-
inpe-e-suspende-contrato-milionario-com-empresa-de-satelite/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 01:06:48
Título: Homem preso por sequestrar e estuprar a namorada tem pena reduzida 
porque “ela o traía”
Descrição: Corte italiana considerou que o estuprador “estava deprimido, por 
saber que era enganado”, e que a vítima tinha “comportamento excessivamente 
livre”, o que, segundo os juizes, “indica menor intenção de dolo” por parte do 
autor do crime
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homem-preso-por-sequestrar-e-estuprar-
a-namorada-tem-pena-reduzida-porque-ela-o-traia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 00:31:00
Título: Brasília ganha outdoor com trecho do discurso de Lula no 7 de setembro
Descrição: “Eu sei – vocês sabem – que podemos, de novo, fazer do Brasil o país 
dos nossos sonhos. E dizer, do fundo do meu coração: estou aqui. Vamos juntos 
reconstruir o Brasil\, disse o ex-presidente na frase que foi reproduzida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasilia-ganha-outdoor-com-trecho-do-
discurso-de-lula-no-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 00:16:42
Título: PSOL convoca Augusto Heleno para explicar intimidação a Sônia Guajajara
Descrição: Chefe do GSI chama de “fake news” movimento DefundBolsonaro, que 
aponta responsabilidade do governo no aumento de queimadas na Amazônia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/psol-convoca-augusto-heleno-para-
explicar-intimidacao-a-sonia-guajajara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-19 00:04:10
Título: Maia classifica como “afronta” visita de secretário de Trump a Roraima
Descrição: Em solo brasileiro, Mike Pompeo incitou a guerra e afirmou que vai 
tirar Maduro da Venezuela
Url :https://revistaforum.com.br/global/maia-classifica-como-afronta-visita-de-
secretario-de-trump-a-roraima/

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 08:08:35
Título: 'Minha ambição é fazer da América Latina a zona mais atraente do mundo 
para investimentos', diz novo chefe do BID
Descrição: SANTIAGO — O recém-eleito presidente do BID assegura que está 
“fechado o capítulo” da polêmica que envolveu sua eleição e que já aparou as 
arestas. Diz que o preocupa ajudar os países pequenos com sua dívida e os 
maiores para que possam aproveitar as vantagens da digitalização.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/minha-ambicao-fazer-da-america-latina-zona-
mais-atraente-do-mundo-para-investimentos-diz-novo-chefe-do-bid-24649417
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 08:12:24
Título: Veja que candidato tem a maior aliança em cada capital do Brasil
Descrição: RIO e SÃO PAULO - Os candidatos a prefeito que representam a situação
conseguiram formar as coligações de maior densidade partidária para a disputa da
eleição municipal deste ano em 15 das 26 capitais do país. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/veja-que-candidato-tem-maior-
alianca-em-cada-capital-do-brasil-24649205
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 08:10:05
Título: Rio se une ao Espírito Santo para evitar perda de até R$ 68 bilhões em 
royalties do petróleo
Descrição: RIO — Na tentativa de evitar uma perda bilionária na arrecadação dos 
recursos do petróleo, o Rio de Janeiro decidiu se unir ao Espírito Santo e 
tentar negociar um acordo sobre a divisão dos royalties.Caso a proposta dos dois
estados seja aprovada, o Rio deixaria de receber R$ 7,7 bilhões até 2025. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/rio-se-une-ao-espirito-santo-para-evitar-
perda-de-ate-68-bilhoes-em-royalties-do-petroleo-24649430
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 08:08:30
Título: Chef que trabalhou com bilionário pedófilo diz ter viajado ao lado do 
príncipe Andrew
Descrição: O príncipe Andrew está enfrentando ainda mais pressão para cooperar 
com os investigadores depois que o chef Adam Perry Lang, que trabalhou com 
Jeffrey Epstein, entre 1999 e 2003, começou a \cooperar totalmente\ com o FBI, 
informou o jornal \The Mirror\. Epstein cometeu suicídio em 2019, depois de ter 
sido acusado de exploração de menores.
Url :https://oglobo.globo.com/ela/gente/chef-que-trabalhou-com-bilionario-
pedofilo-diz-ter-viajado-ao-lado-do-principe-andrew-24649418
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 07:30:40
Título: Após alta do arroz, entenda por que crise econômica deixará preços 
estáveis
Descrição: Um dos inúmeros memes que invadiram a internet na semana passada 
mostra a vilã Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah na novela da TV 
Globo Na cena original, Nazaré carregava um bebê roubado, cuja família estava no
seu encalço.A brincadeira mostra o quão valioso se tornou um item da cesta 
básica brasileira: com alta de 3,98% em agosto, o arroz acumula um aumento de 
19,25% no ano.No caso do feijão, dependendo do tipo e da região, a alta 
acumulada supera os 30%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de agosto. s raramente as equipes econômica e política deste governo 
entram em acordo.\
Url :https://epoca.globo.com/brasil/apos-alta-do-arroz-entenda-por-que-crise-
economica-deixara-precos-estaveis-24649413
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 08:00:28
Título: Nova Jersey se torna o primeiro estado americano a taxar fortunas para 
ajudar classe média
Descrição: NOVA YORK — Diante de uma queda considerável de arrecadação, 
resultado das medidas adotadas para tentar conter o avanço do novo coronavírus, 
o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, “ressuscitou” uma proposta antiga para
tentar turbinar os cofres públicos: elevar os impostos sobre grandes fortunas. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/nova-jersey-se-torna-primeiro-estado-
americano-taxar-fortunas-para-ajudar-classe-media-24648585
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 07:15:54
Título: Filho de Mandetta abandona aula após professor criticar seu pai
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Descrição: O filho do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, Paulo Mandetta, 
abandonou uma aula online de direito administrativo após o professor fazer uma 
série de críticas ao seu pai. Aluno da USP, Paulo Mandetta participava de uma 
aula por videoconferência quando o professor começou a atacar a atuação de seu 
pai à frente do Ministério da Saúde.O professor acusava o ministro de ter sido 
conivente com a política adotada por Jair Bolsonaro no combate à pandemia.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/filho-de-mandetta-abandona-aula-
apos-professor-criticar-seu-pai-1-24648515
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-19 07:00:56
Título: Davi Alcolumbre contabiliza 63 votos para ser reeleito
Descrição: Empenhado em garantir sua reeleição à Presidência do Senado, Davi 
Alcolumbre disse a aliados já ter recolhido 63 assinaturas de senadores que lhe 
garantiram o voto. A planilha com o nome dos apoiadores deve ser mantida a sete 
chaves para que todos se comprometam com o voto em fevereiro. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/davi-alcolumbre-contabiliza-63-
votos-para-ser-reeleito-24648720
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-19 00:55:34
Título: Morre Ruth Bader Ginsburg, juíza que virou ícone pop e segurou avanço 
conservador no Supremo dos EUA
Descrição: Magistrada morreu vítima de câncer aos 87 anos. Sua sucessão na mais 
alta corte do país deve virar um dos temas mais importantes da política 
americana e, claro, da atual corrida eleitoral.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54215419
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-19 00:04:42
Título: Incêndios já tomam quase metade das terras indígenas no Pantanal
Descrição: Dados indicam que parte das queimadas começou em terras privadas, 
indígenas relatam que “fogo veio de fora” e “destruiu tudo”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-19/incendios-ja-tomam-quase-
metade-das-terras-indigenas-no-pantanal.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-19 02:42:23
Título: Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil
Descrição: Brasil se aproxima de 4,5 milhões de infectados e soma mais de 
135.000 mortos. Reino Unido pode ter novo confinamento “como última medida”. Os 
contágios mundiais pela covid-19 superam 30 milhões, segundo a Universidade 
Johns Hopkins. OPAS pede aos países da América Latina um “planejamento 
cuidadoso” das eleições para evitar contágios
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-18/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-19 02:16:07
Título: Evolução dos casos de coronavírus no Brasil
Descrição: Dados mais recentes de infecções e mortes pela covid-19 nos Estados 
brasileiros e comparação com os principais epicentros da epidemia no mundo
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-23/evolucao-dos-casos-de-
coronavirus-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-19 00:00:00
Título: Ministro do STJ tem diagnóstico de Covid após posse de Fux, e total 
chega a 8 autoridades
Descrição: O ministro Benedito Gonçalves, do STJ (Superior Tribunal de Justiça),
é a oitava autoridade com resultado positivo para a Covid-19 após participar da 
posse de Luiz Fux na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal).Leia mais 
(09/19/2020 - 01h05)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/mais-um-ministro-do-stj-tem-covid-apos-posse-de-fux-e-total-
chega-a-8-autoridades.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-19 02:42:00
Título: Câmara pode votar na segunda-feira modificações no Código de Trânsito
Descrição: Deputados também poderão aprovar ajuda ao esporte
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692044-camara-pode-votar-na-segunda-
feira-modificacoes-no-codigo-de-transito/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-19 02:32:00
Título: Frente parlamentar e municípios criticam corte em verbas federais do 
programa Criança Feliz
Descrição: O programa atende gestantes, crianças de até 3 anos e crianças com 
deficiência de até 6 anos de famílias de baixa renda
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693914-frente-parlamentar-e-municipios-
criticam-corte-em-verbas-federais-do-programa-crianca-feliz/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-19 00:44:00
Título: Flordelis pede apoio da bancada feminina para evitar cassação
Descrição: Deputada é acusada pelo Ministério Público do RJ de ser a mandante do
assassinato do marido, na Câmara, pedido de cassação de mandato pode ser enviado
ao Conselho de Ética
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694027-flordelis-pede-apoio-da-bancada-
feminina-para-evitar-cassacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-19 00:07:00
Título: Especialistas defendem IVA único e mudanças na tributação da renda
Descrição: Segundo os debatedores, é preciso corrigir uma realidade em que se 
tributa mais o consumo e menos a renda e o patrimônio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693935-especialistas-defendem-iva-unico-
e-mudancas-na-tributacao-da-renda/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-19 06:48:09
Título: Trump considera China maior problema do que Rússia, contradizendo FBI
Descrição: O presidente norte-americano discordou de Christopher Wray, o diretor
da agência policial norte-americana, que alega que a Rússia é ameaça às eleições
presidenciais dos EUA em 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091916093038-trump-considera-china-
maior-problema-do-que-russia-contradizendo-fbi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-19 06:22:33
Título: General da Força Aérea revela preocupação dos EUA com capacidades 
nucleares de Rússia e China
Descrição: Ao contrário das guerras de que os EUA têm participado ao longo das 
últimas duas décadas contra terroristas e extremistas, a próxima potencialmente 
será contra a China ou a Rússia e ameaçaria a sobrevivência da nação, disse 
Timothy Ray, general da Força Aérea dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020091916092917-general-da-forca-aerea-
revela-preocupacao-dos-eua-com-capacidades-nucleares-de-russia-e-china/
 

https://br.sputniknews.com/defesa/2020091916092917-general-da-forca-aerea-revela-preocupacao-dos-eua-com-capacidades-nucleares-de-russia-e-china/
https://br.sputniknews.com/defesa/2020091916092917-general-da-forca-aerea-revela-preocupacao-dos-eua-com-capacidades-nucleares-de-russia-e-china/
https://br.sputniknews.com/americas/2020091916093038-trump-considera-china-maior-problema-do-que-russia-contradizendo-fbi/
https://br.sputniknews.com/americas/2020091916093038-trump-considera-china-maior-problema-do-que-russia-contradizendo-fbi/
https://www.camara.leg.br/noticias/693935-especialistas-defendem-iva-unico-e-mudancas-na-tributacao-da-renda/
https://www.camara.leg.br/noticias/693935-especialistas-defendem-iva-unico-e-mudancas-na-tributacao-da-renda/
https://www.camara.leg.br/noticias/694027-flordelis-pede-apoio-da-bancada-feminina-para-evitar-cassacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/694027-flordelis-pede-apoio-da-bancada-feminina-para-evitar-cassacao/
https://www.camara.leg.br/noticias/693914-frente-parlamentar-e-municipios-criticam-corte-em-verbas-federais-do-programa-crianca-feliz/
https://www.camara.leg.br/noticias/693914-frente-parlamentar-e-municipios-criticam-corte-em-verbas-federais-do-programa-crianca-feliz/
https://www.camara.leg.br/noticias/692044-camara-pode-votar-na-segunda-feira-modificacoes-no-codigo-de-transito/
https://www.camara.leg.br/noticias/692044-camara-pode-votar-na-segunda-feira-modificacoes-no-codigo-de-transito/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/mais-um-ministro-do-stj-tem-covid-apos-posse-de-fux-e-total-chega-a-8-autoridades.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/mais-um-ministro-do-stj-tem-covid-apos-posse-de-fux-e-total-chega-a-8-autoridades.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/mais-um-ministro-do-stj-tem-covid-apos-posse-de-fux-e-total-chega-a-8-autoridades.shtml

