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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-22 07:36:50
Título: Na ONU, Bolsonaro tenta explicar desastre ambiental brasileiro
Descrição: Presidente gravou discurso para rebater críticas internacionais ao 
seu governo na proteção da Amazônia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/22/na-onu-bolsonaro-tenta-explicar-
desastre-ambiental-brasileiro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-22 04:40:22
Título: Globo usa pandemia para limitar candidatos nos debates das eleições 2020
Descrição: A TV Globo confirmou na noite desta terça-feira (21) que limitou a 
participação nos debates, durante o primeiro turno, em até 4 candidatos a 
prefeito&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/globo-usa-pandemia-para-limitar-
candidatos-nos-debates-das-eleicoes-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-22 00:33:30
Título: Centrais sindicais propõem ampliação do seguro-desemprego durante 
pandemia
Descrição: As seis maiores centrais sindicais do Brasil &#8211, CUT, UGT, Força 
Sindical, CTB, CSB e NCST – que fazem parte do Conselho Deliberativo do 
Fundo&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/centrais-sindicais-propoem-
ampliacao-do-seguro-desemprego-durante-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-22 00:13:20
Título: Covid-19: Brasil ultrapassa 137 mil mortes e tem 4,55 milhões de casos
Descrição: O Ministério da Saúde atualizou, nesta segunda-feira (21), os números
sobre a pandemia do novo coronavírus. A autoridade sanitária informa que o país 
atingiu 137.272&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/covid-19-brasil-ultrapassa-137-mil-
mortes-e-tem-455-milhoes-de-casos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-22 00:03:33
Título: Crivella está inelegível até 2026, diz TRE-RJ
Descrição: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) formou 
maioria nesta segunda-feira (21) pela inelegibilidade do prefeito do Rio, 
Marcelo Crivella (Republicanos). No entanto,&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/crivella-esta-inelegivel-ate-2026-
diz-tre-rj/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:51:00
Título: Žižek: A mensagem de Julian Assange
Descrição: Assange lutou pela transparência pública do espaço digital, e há uma 
ironia cruel no fato de que agora a pandemia é usada como pretexto para isolá-lo
de sua família e de seus advogados.
Url :https://jornalggn.com.br/direitos-humanos/zizek-a-mensagem-de-julian-
assange/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:45:50
Título: Trabalho virtual?, por Ricardo Antunes
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Descrição: Nenhum smartphone, tablet ou assemelhado pode sequer existir sem a 
interação com as atividades humanas
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/trabalho-virtual-por-ricardo-antunes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:29:01
Título: Revisão do Guia Alimentar nega evidências científicas e coloca em risco 
a saúde da população
Descrição: Especialista afirma que nota técnica do Ministério da Agricultura faz
parte de lobby da indústria de processados
Url :https://jornalggn.com.br/ciencia/revisao-do-guia-alimentar-nega-evidencias-
cientificas-e-coloca-em-risco-a-saude-da-populacao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:23:46
Título: Testemunha diz que EUA tentaram remover Assange de embaixada equatoriana
em 2018
Descrição: Jornalista norte-americana disse que plano envolvia embaixador alemão
e contaria com o consentimento do Equador
Url :https://jornalggn.com.br/crise/testemunha-diz-que-eua-tentaram-remover-
assange-de-embaixada-equatoriana-em-2018/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:18:31
Título: Organizações sociais anseiam que relatório da ONU colabore para 
enfrentamento à política brasileira do veneno
Descrição: Ex-relator de resíduos tóxicos declarou como preocupante o uso de 
agrotóxicos no país.
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/organizacoes-sociais-anseiam-
que-relatorio-da-onu-colabore-para-enfrentamento-a-politica-brasileira-do-
veneno/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:13:54
Título: Redução do valor do auxílio coloca em risco a economia e a vida das 
pessoas
Descrição: Decisão de Bolsonaro de reduzir pela metade ajuda para desempregados 
e informais afetará o comércio, os serviços e outros setores da economia, além 
da colocar em risco a sobrevivência de milhões de famílias
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/reducao-do-valor-do-auxilio-coloca-
em-risco-a-economia-e-a-vida-das-pessoas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 10:00:14
Título: O PT lança sua proposta para o pós-Bolsonaro
Descrição: Não dá mais para governos autocráticos, definindo políticas de cima 
para baixo e entregando paternalmente aos beneficiários.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-pt-lanca-sua-proposta-para-o-
pos-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 09:00:05
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Orientação atualizada dos EUA reconhece que o coronavírus
pode se espalhar pelo ar 127K CNN.com &#8211, Canal RSS &#8211, App Internationa
Não importa o que o CDC diga, eis porque muitos cientistas pensam que o 
coronavírus está no ar Mais de 500 Washington Post: Economia Negócios O 
Departamento de Justiça deve informar os Estados sobre a [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-157/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-22 02:24:00
Título: GGN Covid Brasil: Goiás e Rio de Janeiro puxam curva de casos e óbitos
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Descrição: A média diária semanal de novos casos e óbitos continua caindo 
lentamente. Hoje a média ficou em 752 óbitos contra 753 de ontem. Goiás e Rio de
Janeiro continuam liderando respectivamente em aumento de casos e óbitos em 14 
dias. Em números absolutos, São Paulo continua na frente. Por regiões 
geográficas, Minas Gerais continua resistindo [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-goias-e-rio-de-janeiro-
puxam-curva-de-casos-e-obitos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 10:39:20
Título: Nem vídeo gravado antecipadamente deve evitar novo vexame de Bolsonaro 
na ONU
Descrição: O presidente deverá insistir nos seus “acertos” na política 
ambiental, além de voltar a fazer críticas à OMS
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nem-video-gravado-antecipadamente-
deve-evitar-novo-vexame-de-bolsonaro-na-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 10:08:34
Título: Salles nomeia ex-conselheiro de entidade ruralista para comando da 
Secretaria da Amazônia
Descrição: Joaquim Álvaro Pereira Leite foi conselheiro da Sociedade Rural 
Brasileira durante 23 anos. A entidade apoiou Ricardo Salles quando ele disse 
que passaria a \boiada\ na área ambiental
Url :https://revistaforum.com.br/politica/salles-nomeia-ex-conselheiro-de-
entidade-ruralista-para-comando-da-secretaria-da-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 09:48:18
Título: Gilberto Carvalho na coordenação de Jilmar Tatto dá a senha para entrada
de Lula na campanha
Descrição: Além dele, Vagner Freitas, ex-presidente da CUT, é outro político 
próximo de Lula que se juntou ao comando da campanha em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilberto-carvalho-na-coordenacao-de-
jilmar-tatto-da-a-senha-para-entrada-de-lula-na-campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 09:43:12
Título: Governo Bolsonaro tem pelo menos 1.423 servidores com coronavírus
Descrição: Número é maior porque funcionários não são obrigados a declarar a 
doença que causou afastamento e contagem não incluiu AGU e Banco do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-tem-pelo-menos-1-
423-servidores-com-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 09:30:23
Título: Ana Maria revela assédio de diretor e diz que quebrou o braço ao tentar 
fugir
Descrição: Questionada se o agressor foi punido, apresentadora diz que seu chefe
na época \fez de conta que não acreditou\ e o homem continuou trabalhando no 
mesmo local
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/ana-maria-revela-assedio-de-diretor-e-
diz-que-quebrou-o-braco-ao-tentar-fugir/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 08:31:55
Título: Bolsonaro diz que vai indicar para ministro do STF alguém que ‘toma 
cerveja’ com ele
Descrição: Presidente pode escolher substituto de Celso de Mello, que se 
aposenta em novembro. Afirmações em conversas reservadas foram publicadas por 
colunista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-diz-que-vai-indicar-para-
ministro-do-stf-alguem-que-toma-cerveja-com-ele/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 07:51:53
Título: Record ataca Globo por 71 minutos durante oito dias seguidos: ‘O lado 
oculto do império’
Descrição: Emissora do bispo Edir Macedo apresentou série de reportagens que 
retoma acusações contra a família Marinho. Conteúdo foi compartilhado pelo 
presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/record-ataca-globo-por-71-minutos-
durante-oito-dias-seguidos-o-lado-oculto-do-imperio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 02:59:21
Título: Entre a utopia e a distopia, ‘O Dilema das Redes’ esquece do principal 
dilema do Capitalismo
Descrição: Leia no blog Cinegnose: O documentário tenta apresentar o “dilema” 
que dá título à produção: as redes e aplicativos simultaneamente entre utopias e
distopias. Porém, não consegue enxergar o principal dilema que tem a ver com 
própria natureza do Capitalismo: bens de interesse público apropriados como 
produtos de interesse privado – o lucro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/entre-a-utopia-e-a-distopia-o-dilema-das-
redes-esquece-do-principal-dilema-do-capitalismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 02:43:45
Título: O DIA DA ÁRVORE, O PAU-BRASIL E O BRASILEIRO
Descrição: Confira no blog Fala Que Eu Discuto, de Lelê Teles, uma reflexão 
sobre a data
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/falaqueeudiscuto/o-dia-da-arvore-o-pau-
brasil-e-o-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 02:18:24
Título: Documentário desmascara ideia de que corrupção na Petrobras foi 
inventada pelo PT
Descrição: Primeiro dos quatro episódios do documentário \Lava Jato Entre Quatro
Paredes\ estreia nesta terça-feira (22) e, com um rico material histórico, 
mostra como a corrupção está presente na Petrobras desde seus primeiros anos de 
criação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/documentario-desmascara-ideia-de-que-
corrupcao-na-petrobras-foi-inventada-pelo-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 02:15:30
Título: Vídeo mostra clientes desesperados em supermercado que anunciou arroz em
promoção
Descrição: Nas imagens, é possível ver uma pequena multidão se formando 
rapidamente ao redor da pilha onde está a marca em promoção de 15 reais pelo 
saco de 5 quilos. Quase todos os clientes levavam cinco sacos ou mais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-mostra-clientes-desesperados-em-
supermercado-que-anunciou-arroz-em-promocao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 00:41:54
Título: Jornal Nacional expõe que Flávio Bolsonaro faltou a acareação do MP para
gravar vídeo com Sikêra Jr.
Descrição: O telejornal exibiu vídeo em que o filho do presidente aparece 
cantando música homofóbica ao lado do apresentador
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-expoe-que-flavio-
bolsonaro-faltou-a-acareacao-do-mp-para-gravar-video-com-sikera-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-22 00:25:28
Título: Eduardo Bolsonaro reclama após Instagram obrigá-lo a deletar vídeo com 
notícia falsa
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Descrição: Deputado havia difundido cena em que uma pessoa supostamente atira 
uma pedra sobre um senhor idoso, atribuindo o ataque a movimentos antifascistas 
e antirracistas dos Estados Unidos, informação que não era comprovável
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-reclama-apos-
instagram-obriga-lo-a-deletar-video-com-noticia-falsa/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-22 03:00:00
Título: A incidência do Banco Mundial nas políticas públicas brasileiras não 
visa a constituição de uma sociedade mais igualitária. Entrevista especial com 
João Márcio Mendes Pereira
Descrição: Historicamente, o Brasil é o segundo maior cliente do Banco Mundial, 
ficando atrás a [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603029-a-incidencia-do-banco-mundial-nas-
politicas-publicas-brasileiras-nao-visa-a-constituicao-de-uma-sociedade-mais-
igualitaria-entrevista-especial-com-joao-marcio-mendes-pereira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-22 05:49:40
Título: Recordista de obras no governo Bolsonaro, construtora do Pará tem R$ 
298,5 milhões em contratos com a União
Descrição: RIO — Após arrebatar projetos para recuperação de trechos da rodovia 
Transamazônica e da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, consideradas as 
principais vitrines do governo na Região Norte, uma construtora pouco conhecida 
do Sudeste do Pará se tornou a campeã de contratos para obras na gestão do 
presidente Jair Bolsonaro.A Construtora Meirelles Mascarenhas, fundada na década
de 1990
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/recordista-de-obras-no-governo-bolsonaro-
construtora-do-para-tem-2985-milhoes-em-contratos-com-uniao-24652818
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-22 06:30:38
Título: Orlando Diniz entrega novos anexos de sua delação
Descrição: Orlando Diniz, o ex-presidente da Fecomércio que afirma ter cometido 
crimes com um punhado de advogados de expressão nacional, está frenético na 
redação de novos anexos à sua delação.Tratam de temas variados. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/orlando-diniz-entrega-novos-anexos-
de-sua-delacao-24652423
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-22 06:00:53
Título: Quando o agressor dorme na mesma cama: a violência invisível do estupro 
marital
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/quando-agressor-dorme-na-mesma-cama-
violencia-invisivel-do-estupro-marital-24648380
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-22 08:15:52
Título: 'Apenas a vida de vocês importa?': o desabafo de quem continua isolado 
em meio a aglomerações no país
Descrição: Uma parcela cada vez menor de pessoas se mantém em quarentena rígida,
tentando proteger a si mesmos e a pessoas próximas, duas delas relatam a 
exaustão, a ausência de perspectivas e a frustração com o as pessoas ao seu 
redor.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54246587
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-22 00:31:20
Título: Por que anúncio de Bolsonaro sobre cota de açúcar dos EUA para o Brasil 
não é vitória diplomática
Descrição: Presidente foi às redes sociais comemorar uma medida temporária e 
sazonal, que não representa mudança na relação bilateral dos países.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54244552
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-22 00:12:11
Título: Existe racismo reverso? Números, política, economia e história atestam 
que não
Descrição: Após programa de apoio à diversidade racial no Magazine Luiza, 
bolsonaristas reclamam de “discriminação contra brancos”, tese refutada por 
dados desfavoráveis à população negra
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-22/existe-racismo-reverso-numeros-
politica-economia-e-historia-atestam-que-nao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-22 00:52:30
Título: Como criar filhos antirracistas? Uma jornada em primeira pessoa
Descrição: Mãe de Serena (3 anos e meio) e Martín (7 meses) compartilha sua 
experiência na escolha de obras de arte e dos livros infantis tendo como meta o 
engajamento na pauta antirracista
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-09-21/como-criar-filhos-
antirracistas-uma-jornada-em-primeira-pessoa.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-22 07:52:16
Título: Secretário-geral da ONU: “A pandemia deixou a descoberto as fragilidades
do mundo”
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro fará o discurso de abertura da Assembleia 
Geral da ONU nesta terça-feira, e deve rebater críticas sobre destruição do 
meio-ambiente
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-21/secretario-geral-da-onu-
a-pandemia-deixou-a-descoberto-as-fragilidades-do-mundo.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-22 01:03:00
Título: Câmara pode votar nesta terça-feira projeto que regulamenta profissão de
tradutor de Libras
Descrição: Proposta é um dos itens prioritários da Semana da Luta da Pessoa com 
Deficiência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694423-camara-pode-votar-nesta-terca-
feira-projeto-que-regulamenta-profissao-de-tradutor-de-libras/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-22 05:41:16
Título: Rússia concluirá registro de 2ª vacina contra COVID-19 até 15 de outubro
Descrição: O Rospotrebnadzor revelou no começo de setembro que todos os 
voluntários da primeira etapa de testes clínicos da vacina contra COVID-19 
desenvolvidos pelo centro Vektor desenvolveram anticorpos.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020092216106429-russia-concluira-
registro-de-2-vacina-contra-covid-19-ate-15-de-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-22 05:15:00
Título: Fim da era desvalorizada do yuan: qual será o futuro da moeda chinesa?
Descrição: A moeda chinesa está se fortalecendo em relação ao dólar americano. 
Desde junho deste ano, o yuan teve valorização de 4,5%, demonstrando seu maior 
fortalecimento deste 1981.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020092216106088-fim-da-era-
desvalorizada-do-yuan-qual-sera-o-futuro-da-moeda-chinesa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-22 00:05:00
Título: Venezuela classifica como agressão as novas sanções dos EUA contra 
Maduro
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela declarou nesta 
segunda-feira (21) que Caracas considera as novas sanções dos Estados Unidos 
contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro uma agressão.
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Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020092216105436-caracas-diz-que-novas-
sancoes-dos-eua-contra-maduro-por-cooperacao-com-o-ira-sao-agressao/
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