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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-21 07:40:16
Título: Economia verde é \falácia miraculosa\ para tempos de destruição, diz 
Larissa Packer
Descrição: Para advogada socioambiental Larissa Packer, economia verde traz 
soluções errôneas que intensificam crise ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/21/economia-verde-e-falacia-
miraculosa-para-tempos-de-destruicao-diz-larissa-packer
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-21 02:50:50
Título: PT lança plano para eleger Lula presidente em 2022, contra Bolsonaro
Descrição: O Partido dos Trabalhadores lança às 10h desta segunda-feira o Plano 
de Reconstrução e Transformação do Brasil. A proposta, mais do tirar o país 
do&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pt-lanca-plano-para-eleger-lula-
presidente-em-2022-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-21 00:22:10
Título: PT disputa eleições em mais de 4 mil municípios brasileiros em 2020
Descrição: Dos 5.570 municípios brasileiros, o PT irá disputar em 4 mil nestas 
eleições de 2020. O balanço preliminar das candidaturas do Partido dos 
Trabalhadores às&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pt-disputa-eleicoes-em-mais-de-4-
mil-municipios-brasileiros-em-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-21 00:20:13
Título: PT condena bloqueio de contas do advogado de Lula ordenado pelo juiz 
Bretas
Descrição: Em nota divulgada neste domingo (20), o Partido dos Trabalhadores 
(PT) denuncia o bloqueio ilegal das contas do escritório de advocacia de 
Cristiano Zanin, que&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pt-condena-bloqueio-de-contas-do-
advogado-de-lula-ordenado-pelo-juiz-bretas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 11:07:04
Título: Direito nacional x Direito internacional, ou como as guerras modernas 
são antigas, por Fábio de Oliveira Ribeiro
Descrição: Os dilemas que afligiram romanos e cartagineses antes da II Guerra 
Púnica não são diferentes daqueles que começam a afligir os brasileiros.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/direito-nacional-x-direito-internacional-
ou-como-as-guerras-modernas-sao-antigas-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 10:45:59
Título: A conversinha mole de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, por 
Paulo Henrique Pinheiro
Descrição: No Brasil, o Governo Bolsonaro observava os acontecimentos na Ásia, 
Europa e EUA com pelo menos duas semanas de vantagem para se organizar para o 
enfretamento iminente. Nada foi feito.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-conversinha-mole-de-bolsonaro-durante-a-
pandemia-de-covid-19-por-paulo-henrique-pinheiro/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 10:36:00
Título: Capivaras, por Wilson Ramos Filho (Xixo)
Descrição: Mesmo sem chances de vitória nas prefeituras, os partidos precisam 
disputar. Todos tentam ampliar suas bancadas de vereadores. E para isso ter 
candidatura própria ajuda muito.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/capivaras-por-wilson-ramos-filho-xixo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 10:21:24
Título: Censura. Com supremo, MPF, Transparência Internacional e tudo, por 
Armando Coelho Neto
Descrição: A censura voltou. Este GGN teve 11 matérias censuradas, e o Brasil 
não pode saber que uma carteira de crédito de R$ 3 bi foi vendida R$300 mi ao 
banco BTG, que é ou foi ligado ao ministro Guedes. Cadê o MPF fiscal da lei?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/censura-com-supremo-mpf-transparencia-
internacional-e-tudo-por-armando-coelho-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 10:00:38
Título: Celso Furtado e Mário Henrique Simonsen – dois grandes economistas 
brasileiros, por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: Há um traço comum entre Furtado e Simonsen que merece ser destacado. 
Nenhum dos dois era dado a posições extremas. Ambos tendiam a certo ecletismo.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/celso-furtado-e-mario-henrique-simonsen-
dois-grandes-economistas-brasileiros-por-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 10:00:06
Título: Coluna Econômica: Venda de energia elétrica para Argentina salva o saldo
comercial
Descrição: É inédita a participação da venda de energia na pauta de exportações 
do Brasil.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/coluna-economica-venda-de-
energia-eletrica-para-argentina-salva-o-saldo-comercial/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 09:00:28
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Economia Bancos suspeitam de atividade ilegal, mas processaram 
grandes transações de qualquer maneira Mais de 100 ;NYT&gt, World Businesspor 
PIB do Reino Unido enfrenta impacto de US $ 14 bilhões com ligações aéreas 
fechadas nos EUA 20 ;Bloomberg Políticapor Siddharth Vikram Philip/ ;2h A era 
dos carros elétricos está chegando ao fim 400+ ;NYT&gt, World Businesspo 
Negócios Donald Kendall, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-156/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-21 00:56:09
Título: GGN Covid Brasil: Assis (SP) é a 2a região mais infectada do país
Descrição: Assis, em São Paulo, é a segunda região de saúde com mais infectados 
per capita. Perde apenas para Área Norte, no Amapá. Na média diária semanal, 
continua caindo a curva de novos casos e novos óbitos. Goiás continua sendo o 
estado com maior aumento da média semanal em 14 dias, e o Rio de Janeiro 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-assis-sp-e-a-2a-regiao-
mais-infectada-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 10:35:11
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Título: Ministro general Ramos atribui chuva no Mato Grosso à visita de 
Bolsonaro: “Deus está com o presidente”
Descrição: Antes de embarcar rumo ao estado, presidente recebeu homenagem de 
ruralistas da região. Ato ocorreu em meio ao recorde de incêndios no Pantanal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-general-ramos-atribui-chuva-
no-mato-grosso-a-visita-de-bolsonaro-deus-esta-com-o-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 10:26:18
Título: Argentina: “Bolsonarização” do macrismo e da UCR empurra oposição para a
extrema-direita, por Rogério Tomaz
Descrição: No último protesto contra o governo e a quarentena em Buenos Aires, 
uma argentina anunciava numa van que ia embora do país para morar no Brasil “com
Bolsonaro”. Esse é o clima político da Argentina atual
Url :https://revistaforum.com.br/global/argentina-bolsonarizacao-do-macrismo-e-
da-ucr-empurra-oposicao-para-a-extrema-direita-por-rogerio-tomaz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 10:08:52
Título: Damares tentou impedir aborto de menina de 10 anos e teria repassado 
nome a Sara “Winter”
Descrição: Representantes da ministra teriam oferecido \kit Renegade\, com jipe,
para cooptar apoio de conselheiros tutelares e repassado dados sigilosos da 
criança, que engravidou após ser estuprada por 4 anos pelo tio, para Sara Winter
acionar aliados e causar tumulto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/damares-tentou-impedir-
aborto-de-menina-de-10-anos-e-teria-repassado-nome-a-sara-winter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 09:52:34
Título: Bolsonaro faz dobradinha com Record para atacar Globo: “Família Marinho 
no topo da cadeia da corrupção”
Descrição: Em entrevista ao Domingo Espetacular, doleiro contratado pelos 
herdeiros da Globo diz que entregava dinheiro vivo na sede da emissora. Remessas
eram de até 1 milhão de dólares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-faz-dobradinha-com-record-
para-atacar-globo-familia-marinho-no-topo-da-cadeia-alimentar-da-corrupcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 09:36:29
Título: Novo vídeo mostra mulher negra filmando a própria agressão por policial
Descrição: Pedagoga Eliane Silva foi agredida com um soco no rosto por PM ao 
filmar abordagem de familiares. Filho dela gravou vídeo que viralizou nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/novo-video-mostra-mulher-negra-filmando-
a-propria-agressao-por-policial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 01:11:43
Título: Em novo vídeo, Russomanno volta a humilhar caixa de supermercado
Descrição: O vídeo é recente, tanto que o candidato de Bolsonaro à Prefeitura de
São Paulo usa escudo protetor facial. Ele exige da trabalhadora um “cupom 
fiscal” antes mesmo de ela terminar o procedimento, e a intimida dizendo que ela
pode ir presa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-novo-video-russomanno-volta-a-
humilhar-caixa-de-supermercado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-21 00:04:47
Título: CBV usa termo racista para criticar “Fora Bolsonaro” de Carol Solberg
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Descrição: Jogadora é filha de Isabel, uma das maiores atletas da história do 
vôlei brasileiro, e comemorou medalha neste domingo com grito contra o 
presidente, o que a Confederação considerou que “denigre a imagem do esporte”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cbv-usa-termo-racista-para-criticar-
fora-bolsonaro-de-carol-solberg/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-21 04:05:28
Título: Conheça o Córtex, sistema de vigilância do governo que integra de placa 
de carro a dados de emprego
Descrição: Setor responsável é o mesmo que criou o dossiê contra antifascistas 
do Ministério da Justiça.The post Conheça o Córtex, sistema de vigilância do 
governo que integra de placa de carro a dados de emprego appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/21/governo-vigilancia-cortex/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-21 03:00:00
Título: Lógicas tributárias fazem do Brasil a ‘galinha dos ovos de ouro’ dos 
ricos. Superação requer enfrentamento da mentalidade escravista. Entrevista 
especial com Rafael Barbosa
Descrição: Entre os historiadores, há uma máxima que diz que é preciso entender 
que o senhor de engenho do Brasil Colônia nada seria sem o escravo, pois este é 
de fato quem trabalha para o desenvolvimento. É uma lógica que se aproxima muito
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603007-logicas-tributarias-fazem-do-brasil-a-
galinha-dos-ovos-de-ouro-dos-ricos-superacao-requer-enfrentamento-da-
mentalidade-escravista-entrevista-especial-com-rafael-barbosa
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 07:12:21
Título: Bicicleta vira sonho de consumo do 'novo normal' e some da lojas
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/bicicleta-vira-sonho-de-consumo-do-novo-
normal-some-da-lojas-1-24650014
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 07:00:28
Título: Seguro do carro dá descontos para reter clientes na pandemia
Descrição: RIO - Com a crise provocada pela pandemia, as seguradoras de veículos
estão oferecendo condições especiais para a renovação dos contratos, que incluem
descontos e coberturas personalizadas.Segundo dados da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), de janeiro a julho, a arrecadação do Seguro Auto 
acumula queda de 5,3% em relação ao mesmo período de 2019, resultado de 
descontos oferecidos e menos apólices vendidas. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/seguro-do-carro-da-descontos-para-reter-
clientes-na-pandemia-24650749
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 05:10:57
Título: Desabamento de prédio deixa ao menos dez mortos na Índia
Descrição: BHIWANDI – Pelomenos dez pessoas morreram nesta segunda-feira e 
dezenas ficaramsoterradas quando parte de um prédio residencial de três 
andaresdesabou perto da cidade indiana de Bhiwandi, a 40 quilômetros deMubai, 
dizem autoridades. Alguns moradores tentavam sair do edifícioapós rachaduras 
aparecerem no meio da noite, quando a construçãodesabou.– Metade do 
prédiodesabou, e cerca de 25 famílias ficaram presas nos escombros –disse Pankaj
Ashiya, comissário municipal de Bhiwandi.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/desabamento-de-predio-deixa-ao-menos-dez-
mortos-na-india-24651025
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 06:00:00
Título: Projeto infantil que une teatro e literatura brasileira terá versão 
digital
Descrição: RIO - O encontro da literatura com o teatro infantil que por dez anos
fez história em cidades do interior do Ceará e do Tocantins aportaria nesta 
segunda-feira em solo carioca. Em tempos de pandemia, vai aterrissar, hoje 
mesmo, em território digital. Na bagagem do InConto Marcado, projeto da atriz e 
produtora Daniele Yanes, a vontade de levar arte e educação para crianças. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-infantil-que-une-teatro-
literatura-brasileira-tera-versao-digital-1-24649124
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 08:00:11
Título: As duas obsessões e o projeto a longo prazo de Alcolumbre
Descrição: Davi Alcolumbre tem hoje duas obsessões, segundo seus aliados. A 
primeira e principal é sua reeleição na presidência do Senado, em que precisa 
convencer o STF e os senadores de que o que está escrito na Constituição, 
vedando a recondução, não vale.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/as-duas-obsessoes-o-projeto-longo-
prazo-de-alcolumbre-24649014
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 06:00:59
Título: Dez meses após criação, Aliança pelo Brasil só tem 6% das assinaturas 
validadas
Descrição: Dez meses após ser lançado por Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil 
só conseguiu validar 6% das assinaturas necessárias para ser criado.A Justiça 
Eleitoral validou 30,5 mil assinaturas até o momento.Para criar uma sigla, são 
necessários 492 mil apoiamentos.O Distrito Federal lidera a lista, com 3,6 mil 
apoios.Um terço dos estados não validou uma assinatura sequer.Jair Bolsonaro 
divide a cúpula do Aliança com dois filhos: Flávio e Jair Renan.(Por Eduardo 
Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E 
ANÁLISESLeia também:População carcerária cresce na pandemia e chega a 888 
milColégio Militar de Brasília voltará aulas com até 105 por salaWitzel é ponto 
fora da curva, diz Aras a aliadosCristiane Brasil pede liberdade ao STJDeputado 
vai à Justiça contra tarifa zero do Brasil ao etanol dos EUAHerman Benjamin é o 
relator do pedido de afastamento do governador do DFAcompanhe nas redes sociais:
Clique aqui para acessar a mat&eacute,ria na &iacute,ntegra e visualizar este 
conte&uacute,do.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/dez-meses-apos-criacao-alianca-
pelo-brasil-so-tem-6-das-assinaturas-validadas-24647640
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-21 07:00:52
Título: Comissão da Anistia retoma sessões, mas sem avaliar pedido de Dilma ;
Descrição: Parada há sete meses desde o início da pandemia Covid-19, a Comissão 
da Anistia vai se reunir nos próximos dias, mas sem previsão de avaliar o 
processo de Dilma Rousseff. As pautas das próximas sessões, marcadas para os 
dias 29 e 30 deste mês, foram distribuídas nesta semana para os conselheiros.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/comissao-da-anistia-retoma-sessoes-
mas-sem-avaliar-pedido-de-dilma-1-24648553
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-21 08:15:07
Título: Sob pressão ambiental pela 2ª vez, Bolsonaro dirá na ONU que foi bem na 
pandemia e que Brasil alimenta o mundo
Descrição: Presidente brasileiro enviou discurso gravado para a abertura da 
Assembleia Geral da ONU, na próxima terça-feira.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54215885
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-21 09:54:58
Título: Chuva preta e dias escuros: como queimadas no Pantanal e Amazônia podem 
afetar outras regiões
Descrição: Consequências causadas por incêndios de grandes proporções em biomas 
brasileiros devem ser sentidas em diferentes cidades.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54221704
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-21 10:57:14
Título: 'Brasil está de parabéns' no meio ambiente, como diz Bolsonaro? O que 
pensa o mundo
Descrição: O Pantanal vive uma das suas piores crises com incêndios em 
praticamente duas décadas, e a Amazônia segue em meio a queimadas e 
desmatamentos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/media-54236036
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-21 02:11:44
Título: Evangélicos progressistas reagem contra homofobia de pastores e ensaiam 
avanço na política
Descrição: Ala da igreja evangélica rechaça pregação por “medo do inferno” e uso
deturpado de trechos bíblicos para criticar homossexuais. Grupo, também 
contrário à isenção de tributos a igrejas, prepara candidaturas em várias 
cidades do país em oposição às bancadas religiosas conservadoras
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-20/evangelicos-progressistas-
reagem-contra-homofobia-de-pastores-e-ensaiam-avanco-na-politica.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-21 01:07:02
Título: Padre Julio Lancellotti: “Não se humaniza a vida numa sociedade como a 
nossa sem conflito”
Descrição: Líder religioso, conhecido por seu trabalho com a população em 
situação de rua em São Paulo, fala ao EL PAÍS sobre seus 35 anos de sacerdócio. 
Alvo de críticas da extrema direita, ele voltou a sofrer ameaças durante a 
pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-20/padre-julio-lancellotti-nao-se-
humaniza-a-vida-numa-sociedade-como-a-nossa-sem-conflito.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-21 01:43:45
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 - Mundo - Principal
Data: 2020-09-21 00:00:00
Título: Com o futuro da Suprema Corte em xeque, juíza deixa legado de justiça em
tempos sombrios
Descrição: Pergunta um antigo exercício filosófico: se uma árvore cai numa 
floresta, e não há ninguém para escutá-la caindo, a árvore faz barulho ao cair? 
Quando uma jurista de estatura altaneira como Ruth Bader Ginsburg (RBG, como era
conhecida) nos deixa, conseguiremos ouvir sua partida e tudo o que ela 
significa? Não por falta de ruído, mas por seu excesso. A dois meses das 
eleições nos Estados Unidos, podemos nos perder nos ruídos (uns democráticos, 
outros nem tanto) que, compreensivelmente, o pleito produz.Leia mais (09/21/2020
- 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/thiago-amparo/2020/09/com-o-futuro-da-suprema-corte-em-xeque-juiza-
deixa-legado-de-justica-em-tempos-sombrios.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-21 00:00:00
Título: Live da Folha discute problemas da legislação eleitoral e falta de 
transparência dos partidos
Descrição: Começam nesta segunda-feira (21), às 17h, os debates sobre as 
eleições municipais de 2020 no Ao Vivo em Casa, série de lives (transmissões ao 
vivo) da Folha com entrevistas, serviços, dicas e apresentações musicais.??Leia 
mais (09/21/2020 - 02h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/live-da-folha-discute-problemas-da-legislacao-eleitoral-e-
falta-de-transparencia-dos-partidos.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-21 11:05:00
Título: Câmara debate sistema híbrido para votações após a pandemia
Descrição: ...
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693538-camara-debate-sistema-hibrido-
para-votacoes-apos-a-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-21 11:04:00
Título: Deputados retomam discussão sobre inclusão das pessoas com deficiência 
no Brasil
Descrição: Debates marcam a semana em que se comemoram o dia de Luta da Pessoa 
com Deficiência (21) e do Surdo (26)
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694071-deputados-retomam-discussao-
sobre-inclusao-das-pessoas-com-deficiencia-no-brasil/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-21 10:56:00
Título: Proposta estabelece cotas para ingresso em programas federais de pós-
graduação
Descrição: ..
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693803-proposta-estabelece-cotas-para-
ingresso-em-programas-federais-de-pos-graduacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-21 10:51:00
Título: Câmara vai debater situação da Ancine
Descrição: Agência Nacional do Cinema enfrenta dificuldades operacionais e 
financeiras
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693524-camara-vai-debater-situacao-da-
ancine/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-21 05:24:07
Título: Vazamento demonstra como grandes bancos nos EUA lavam dinheiro sem serem
impedidos pelo governo
Descrição: Os chamados Arquivos FinCEN abrangem milhares de registros sobre 
atividades suspeitas da Rede de Controle de Delitos Financeiros do Departamento 
do Tesouro dos EUA (FinCEN, na sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020092116101251-vazamento-demonstra-
como-grandes-bancos-nos-eua-lavam-dinheiro-sem-serem-impedidos-pelo-governo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-21 01:51:11
Título: Maduro: tour de Mike Pompeo por América do Sul foi um fracasso
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Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a turnê pela 
América do Sul do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, fracassou.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020092116100650-maduro-tour-de-mike-
pompeo-pela-america-do-sul-foi-um-fracasso/
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