
     Boletim de Notícias – Brasil - 23/09/2020
              www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-23 07:47:59
Título: Disputa pelo lítio se acirra e escancara diferença entre candidatos na 
Bolívia
Descrição: Metal usado para fabricação de baterias é considerado um dos motivos 
do golpe contra Evo Morales em 2019
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/23/disputa-pelo-litio-se-acirra-e-
escancara-diferenca-entre-candidatos-na-bolivia

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-23 01:33:18
Título: Ministério da Economia calcula rombo de R$ 861 bilhões nas contas do 
governo brasileiro em 2020
Descrição: O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira (23) o Relatório 
Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2020092316110832-ministerio-da-
economia-calcula-rombo-de-r-861-bilhoes-nas-contas-do-governo-brasileiro-em-
2020/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-23 10:32:04
Título: Fora, Witzel. Impeachment Já
Descrição: O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), deverá 
sofrer &#8220,goleada&#8221, nesta quarta-feira (23) na votação de seu 
impeachment na Assembleia Legislativa do&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/fora-witzel-impeachment-ja/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-23 10:03:43
Título: Família Bolsonaro movimentou mais de R$ 3 milhões em dinheiro vivo em 
campanhas
Descrição: As campanhas de Jair Bolsonaro (sem partido) e seus filhos, Flávio 
(Republicanos-RJ), Carlos (Republicanos-RJ) e Eduardo (PSL-SP) movimentaram 
desde o ano 2000 cerca de R$&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/familia-bolsonaro-movimentou-mais-
de-r-3-milhoes-em-dinheiro-vivo-em-campanhas/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-23 10:55:44
Título: Livro sobre Tribunal de Contas explica o Brasil, por Helid Raphael
Descrição: Já está na Livraria da Travessa o livro Tribunal de Contas no Brasil,
a falsa cisão entre técnica e política, fruto de tese de doutorado de Álvaro 
Miranda.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/livro-sobre-tribunal-de-contas-explica-o-
brasil-por-helid-raphael/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-23 10:48:25
Título: Ministros do STF votam contra privatização de subsidiárias da Petrobras,
que recua em venda de ações
Descrição: Uma das ADIs foi movida pela Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT)
Url :https://jornalggn.com.br/justica/ministros-do-stf-votam-contra-
privatizacao-de-subsidiarias-da-petrobras-que-recua-em-venda-de-acoes/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN

https://www.brasildefato.com.br/2020/09/23/disputa-pelo-litio-se-acirra-e-escancara-diferenca-entre-candidatos-na-bolivia
https://www.brasildefato.com.br/2020/09/23/disputa-pelo-litio-se-acirra-e-escancara-diferenca-entre-candidatos-na-bolivia
http://www.labdadosbrasil.com/
https://jornalggn.com.br/justica/ministros-do-stf-votam-contra-privatizacao-de-subsidiarias-da-petrobras-que-recua-em-venda-de-acoes/
https://jornalggn.com.br/justica/ministros-do-stf-votam-contra-privatizacao-de-subsidiarias-da-petrobras-que-recua-em-venda-de-acoes/
https://jornalggn.com.br/artigos/livro-sobre-tribunal-de-contas-explica-o-brasil-por-helid-raphael/
https://jornalggn.com.br/artigos/livro-sobre-tribunal-de-contas-explica-o-brasil-por-helid-raphael/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/familia-bolsonaro-movimentou-mais-de-r-3-milhoes-em-dinheiro-vivo-em-campanhas/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/familia-bolsonaro-movimentou-mais-de-r-3-milhoes-em-dinheiro-vivo-em-campanhas/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/fora-witzel-impeachment-ja/
https://br.sputniknews.com/economia/2020092316110832-ministerio-da-economia-calcula-rombo-de-r-861-bilhoes-nas-contas-do-governo-brasileiro-em-2020/
https://br.sputniknews.com/economia/2020092316110832-ministerio-da-economia-calcula-rombo-de-r-861-bilhoes-nas-contas-do-governo-brasileiro-em-2020/
https://br.sputniknews.com/economia/2020092316110832-ministerio-da-economia-calcula-rombo-de-r-861-bilhoes-nas-contas-do-governo-brasileiro-em-2020/


Data: 2020-09-23 10:34:55
Título: Bolsonaro era só questão de tempo, por Thiago Antônio de Oliveira Sá
Descrição: O brasileiro médio se sente lisonjeado quando Bolsonaro nega os 
problemas ambientais, se acerca dos piores gestores, difama peritos e 
intelectuais em geral e ataca verbal e financeiramente as universidades.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/bolsonaro-era-so-questao-de-tempo-por-
thiago-antonio-de-oliveira-sa/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-23 10:13:57
Título: Os inimigos são os mesmos, as contradições são históricas, por Francisco
Celso Calmon
Descrição: Os movimentos anticorrupção, como foi o lavajatismo, geralmente usam 
métodos corruptos, atingem uns e beneficiam outros. Corruptos e corruptores 
ganharam com a lava jato.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/os-inimigos-sao-os-mesmos-as-contradicoes-
sao-historicas-por-francisco-celso-calmon/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-23 10:05:58
Título: A importância das cooperativas rurais e da economia criativa para o 
pequeno produtor vencer a crise, por Ana Beatriz Prudente
Descrição: E o incentivo à inovação no campo é fundamental para estimular a 
economia criativa a trazer soluções para a área, criando mais condições para seu
desenvolvimento. 
Url :https://jornalggn.com.br/agricultura-familiar/a-importancia-das-
cooperativas-rurais-e-da-economia-criativa-para-o-pequeno-produtor-vencer-a-
crise-por-ana-beatriz-prudente/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-23 10:00:36
Título: O fracasso da política protecionista de Trump, por Luis Nassif
Descrição: Conclusão: o único movimento bem sucedido da estratégia comercial de 
Trump foi com o Brasil. Graças a uma paixão indisfarçada de Bolsonaro por ele, 
não se exigiu nenhuma contrapartida ao produtor brasileiro.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-fracasso-da-politica-
protecionista-de-trump-por-luis-nassif/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-23 09:00:39
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus 200.000 pessoas morreram de Covid-19 nos EUA. Isso é mais
do que as mortes em batalha dos EUA em 5 guerras combinadas 356K CNN.com , Canal
RSS , HP Hero “Não afeta virtualmente ninguém”, diz Trump, minimizando o efeito 
do coronavírus sobre os jovens, já que o número de mortos nos EUA chega a 
200.000. 48K NYT, 
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-158/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 10:31:08
Título: Sergio Camargo ataca Luiza Trajano e David Miranda: ‘vitimizadora’ e 
‘preto fake’
Descrição: Sergio Camargo ataca Luiza Trajano e David Miranda: 'vitimizadora' e 
'preto fake' ///Bolsonarista que nega o racismo criticou a empresária que abriu 
programa de trainee exclusivo para negros e o parlamentar do PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sergio-camargo-ataca-luiza-trajano-e-
david-miranda-vitimizadora-e-preto-fake/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 10:30:32
Título: “Cristofobia nasce como ressentimento, deboche e negação do conceito de 
homofobia”, diz teólogo
Descrição: \Cristofobia é palavra-xingamento, é ignorância e insensibilidade dos
que querem continuar se escondendo atrás da religião para hostilizar minorias 
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sociais\, diz Ronilso Pacheco, autor de \Teologia Negra: O sopro antirracista do
Espírito\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cristofobia-nasce-como-ressentimento-
deboche-e-negacao-do-conceito-de-homofobia-diz-teologo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 10:26:32
Título: Sem resposta, PF levou duas semanas para agendar depoimento de Eduardo 
Bolsonaro
Descrição: Após inúmeras tentativas de contato por meio de e-mails e visitas ao 
gabinete do deputado, que estava quase sempre fechado, PF agendou a oitiva por 
conta própria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sem-resposta-pf-levou-duas-semanas-
para-agendar-depoimento-de-eduardo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 09:58:24
Título: Assassino de John Lennon pede desculpas a Yoko Ono e lamenta crime 40 
anos depois
Descrição: Mark David Chapman disse que matou o ex-Beatle em busca de fama, o 
que chamou de “ato desprezível”. Ele falou em audiência de liberdade condicional
e teve o pedido negado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/assassino-de-john-lennon-pede-
desculpas-a-yoko-ono-e-lamenta-crime-40-anos-depois/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 09:49:50
Título: Dono do Itaú, Alfredo Setubal reclama que economia no Brasil é muito 
“corporativista”
Descrição: Depois da \meritocracia\ de Luciana Salton, diretora da vinícola 
Salton, Alfredo Setubal, uma das três famílias donas do Itaú, reclamou do \
corporativismo\ na economia e classificou como \provocação\ programa de trainee 
apenas para negros da Magazine Luiza: \Achei muito bacana\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dono-do-itau-alfredo-setubal-reclama-
que-economia-no-brasil-e-muito-corporativista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 09:43:32
Título: “Vivemos em uma democracia e temos o direito de nos manifestar”, diz 
Carol Solberg
Descrição: Atleta que gritou \Fora, Bolsonaro\ em entrevista diz que não pode \
entrar em quadra\ ignorando os \absurdos e mentiras\ do governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/vivemos-em-uma-democracia-e-temos-o-
direito-de-nos-manifestar-diz-carol-solberg/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 09:24:00
Título: Carlos Bolsonaro comprou imóvel de R$ 150 mil com dinheiro vivo aos 20 
anos
Descrição: Transação de 2003 é a primeira do filho do presidente Jair Bolsonaro,
logo após ser lançado pelo pai na política, em 2000, antes de fazer 18 anos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carlos-bolsonaro-comprou-imovel-de-r-
150-mil-com-dinheiro-vivo-aos-20-anos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 08:18:22
Título: Campanhas eleitorais da família Bolsonaro foram abastecidas com dinheiro
vivo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro e seus filhos depositaram R$ 100 mil em 
espécie nas campanhas de 2008 a 2014, aponta levantamento. Em 25 anos, a 
movimentação do clã chega a R$ 25 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/campanhas-eleitorais-da-familia-
bolsonaro-foram-abastecidas-com-dinheiro-vivo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 02:09:46
Título: Facebook ameaça sair da Europa se Irlanda aprovar lei que proíbe 
compartilhamento de dados com os EUA
Descrição: Processo na Suprema Corte irlandesa indica que não há garantias da 
plataforma para proteger os dados dos cidadãos da espionagem das agências de 
inteligência, e a empresa teme que possa inspirar iniciativas semelhantes no 
continente
Url :https://revistaforum.com.br/global/facebook-ameaca-sair-da-europa-se-
irlanda-aprovar-lei-que-proibe-compartilhamento-de-dados-com-os-eua/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 01:38:46
Título: Bolsonaro e o sonho genocida de destruição do meio ambiente
Descrição: Leia na coluna de Raphael Fagundes: \Bolsonaro e sua corja querem se 
aproximar de um modelo tão retrógrado, em termos de meio ambiente, quanto o 
empregado pela ditadura civil-militar\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/raphaelsilvafagundes/bolsonaro-e-o-
sonho-genocida-de-destruicao-do-meio-ambiente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 01:05:04
Título: Bernie Sanders lidera pedido para investigar participação da OEA em 
golpe na Bolívia
Descrição: Grupo de 28 congressistas é encabeçado pelo senador ícone da esquerda
estadunidenses e se baseia em análises de especialistas sobre um informe errôneo
da entidade, que foi o principal argumento dos setores golpistas
Url :https://revistaforum.com.br/global/bernie-sanders-lidera-pedido-para-
investigar-participacao-da-oea-em-golpe-na-bolivia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 01:03:01
Título: Muro em área nobre de Curitiba é pichado com frase que tirou Bolsonaro 
do sério
Descrição: A pergunta grafada em um muro da capital paranaense fez o presidente 
ameaçar \encher de porrada\ um jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/muro-em-area-nobre-de-curitiba-e-
pichado-com-frase-que-tirou-bolsonaro-do-serio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 01:02:50
Título: “A gente precisa acreditar”, Janones comemora promessa de vice-
presidente da Câmara sobre votação do auxílio
Descrição: Pressionado no Parlamento e nas redes sociais, o presidente em 
exercício da Casa, Marcos Pereira, disse que vai colocar para votar o texto que 
diminuiu o benefício
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-gente-precisa-acreditar-janones-
comemora-promessa-de-vice-presidente-da-camara-sobre-votacao-do-auxilio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 00:21:18
Título: Putin oferece doses grátis da vacina Sputnik V para os empregados da ONU
Descrição: Presidente russo aproveitou a Assembleia Geral das Nações Unidas para
destacar a vantagem do seu país na “corrida pela vacina” contra o coronavírus, 
após o registro do seu primeiro medicamento, em agosto
Url :https://revistaforum.com.br/global/putin-oferece-doses-gratis-da-vacina-
sputnik-v-para-os-empregados-da-onu/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 00:19:09
Título: CNJ veta soltura devido à Covid-19 de preso por crime hediondo ou 
violência doméstica
Descrição: Conselho também excluiu do benefício detentos acusados de corrupção e
lavagem de dinheiro
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cnj-veta-soltura-devido-a-covid-19-de-
preso-por-crime-hediondo-ou-violencia-domestica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-23 00:09:24
Título: Jornal Nacional desmonta Fake News de Bolsonaro sobre auxílio 
emergencial na ONU
Descrição: O telejornal ainda destacou críticas de parlamentares de oposição, 
ambientalistas e médicos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-desmonta-fake-news-de-
bolsonaro-sobre-auxilio-emergencial-na-onu/

Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-23 04:03:53
Título: Deputado emplaca aliado no Iphan para liberar R$ 90 milhões em obras a 
empresas ligadas a ele
Descrição: Parlamentar apadrinhou superintendente no PR, mostrando como funciona
na prática a partilha de cargos do governo com o centrão.The post Deputado 
emplaca aliado no Iphan para liberar R$ 90 milhões em obras a empresas ligadas a
ele appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/23/deputado-emplaca-aliado-iphan-libera-
obras/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-23 03:00:00
Título: Minas Guaíba. “Agora é o momento de promover outro desenvolvimento”. 
Entrevista especial com Clara Pugnaloni
Descrição: No âmbito global e local se manifestam situações ambientais e sociais
que nos levam a refletir sobre a espécie de desenvolvimento que desejamos para a
nossa sociedade. Globalmente, a pandemia de covid-19 já é um f [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603079-agora-e-o-momento-de-promover-outro-
desenvolvimento-entrevista-especial-com-clara-pugnaloni

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-23 07:39:47
Título: Quem fica com inquérito contra Bolsonaro no STF com aposentadoria de 
Celso de Mello?
Descrição: O ministro Celso de Mello se aposenta em novembro, quando completará 
75 anos, e deixará no Supremo Tribunal Federal (STF) uma dúvida no ar: quem vai 
ser o próximo relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro 
tentou interferir indevidamente nas atividades da Polícia Federal? O atual 
decano da Corte tem conduzido o caso com pulso firme. a aumentar bumbum irá 
acionar polícia no Brasil e no Paraguai
Url :https://epoca.globo.com/carolina-brigido/quem-fica-com-inquerito-contra-
bolsonaro-no-stf-com-aposentadoria-de-celso-de-mello-24654395

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-23 06:40:41
Título: Ziraldo desenha selo comemorativo e doa coleção de livros para crianças 
de instituição social
Descrição: RIO - Com uma carreira intimamente ligada ao universo infantil, 
Ziraldo desperta paixões entre os pequenos que o conhecem. Não foi diferente 
quando o pai do Menino Maluquinho visitou a Obra do Berço, instituição sem fins 
lucrativos na Lagoa que dá assistência a 80 crianças carentes e que completou 92
anos esta semana. Ficou tão encantado com a iniciativa, para a qual desenhou um 
selo comemorativo, que doou a ela parte da sua coleção de livros. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ziraldo-desenha-selo-comemorativo-doa-
colecao-de-livros-para-criancas-de-instituicao-social-24654583

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-23 07:15:31
Título: Ministro ignora Câmara e não responde se mandou investigar ameaças a 
fiscais do Ibama
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Descrição: André Mendonça não respondeu a um pedido da Câmara para informar se 
determinou alguma investigação sobre ameaças feitas por garimpeiros a servidores
do Ibama em terras indígenas. Em 6 de agosto, o Jornal Nacional mostrou que 
garimpeiros ameaçaram, em áudios, derrubar um helicóptero do Ibama usado em uma 
operação de combate a garimpos ilegais na terra indígena Munduruku, no Pará. O 
deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, enviou um requerimento
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministro-ignora-camara-nao-
responde-se-mandou-investigar-ameacas-fiscais-do-ibama-24654710

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-23 07:00:50
Título: Secretária exonerada por Damares é cotada para Cultura
Descrição: Sandra Terena, secretária que Damares Alves demitiu nesta terça-
feira, é cotada para ganhar um cargo na Secretaria de Cultura. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/secretaria-exonerada-por-damares-
cotada-para-cultura-24654683

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-23 07:00:11
Título: Arara-azul deve voltar para lista de animais brasileiros ameaçados de 
extinção, diz a maior especialista na espécie
Descrição: RIO — As araras-azuis vivem um drama em dois tempos no Pantanal, 
bioma dos quais são um dos maiores símbolos. No Mato Grosso do Sul, epicentro 
das queimadas de 2019, elas sofrem uma agonia que não cessa quando o fogo se 
apaga. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/arara-azul-deve-voltar-para-lista-de-
animais-brasileiros-ameacados-de-extincao-diz-maior-especialista-na-especie-
24654428

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-23 08:22:34
Título: Amazônia: agricultores causam maioria das queimadas, e não índios e 
caboclos, diz cientista Carlos Nobre
Descrição: Declaração feita pelo presidente Jair Bolsonaro em discurso da ONU 
foi rebatida por um dos maiores especialistas sobre o tema.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54259838

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-23 08:07:38
Título: Missionários dekasseguis: como imigrantes brasileiros espalham o 
Evangelho no Japão
Descrição: Igrejas cristãs tiveram um boom silencioso nas últimas décadas no 
país, um arquipélago historicamente budista e xintoísta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54066196

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-23 10:25:25
Título: Covid-19, gripe ou resfriado? Confira os sintomas
Descrição: Como diferenciar um simples resfriado da covid-19, a doença causada 
pelo novo coronavírus?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/media-54263465

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-23 08:00:48
Título: De Amazônia a 'cristofobia': 3 pontos polêmicos do discurso de Bolsonaro
na ONU
Descrição: Nossa correspondente em Washington, Mariana Sanches, explica neste 
vídeo três pontos-chave do discurso de Bolsonaro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/media-54263457

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-23 02:12:47
Título: “É cruel”: professores encaram aulas virtuais com 300 alunos e demissões
por ‘pop-up’ na tela
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Descrição: Em meio à pandemia, milhares de docentes foram demitidos de 
universidades privadas em São Paulo e relatam precarização e depressão
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-23/e-cruel-professores-encaram-
aulas-virtuais-com-300-alunos-e-demissoes-por-pop-up-na-tela.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-23 00:02:16
Título: Donald Mansfield e as outras 200.000 vidas ceifadas pela pandemia nos 
Estados Unidos
Descrição: O país acaba de superar uma das previsões mais pessimistas feitas 
pelos sanitaristas da Casa Branca, sem ter ainda conseguido controlar a curva
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-23/donald-mansfield-e-as-
outras-200000-vidas-ceifadas-pela-pandemia-nos-estados-unidos.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-23 00:44:37
Título: Fazendo ciência na sala de estar em plena pandemia e encontrando o 
improvável
Descrição: Mais nova adição ao time de colunistas do EL PAÍS, Miguel Nicolelis 
revela os bastidores da descoberta que pode ajudar a combater a covid-19 no 
Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-09-22/fazendo-ciencia-na-sala-de-
estar-em-plena-pandemia-e-encontrando-o-improvavel.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-23 01:42:49
Título: Joice Hasselmann: “Sofri um estupro moral, justo eu que fui a mulher que
mais ajudou Bolsonaro”
Descrição: Em entrevista ao EL PAÍS, no entanto, candidata do PSL à Prefeitura 
de São Paulo corteja eleitor do presidente e afirma não ter traído ou rompido 
com o Governo: “Continuo trabalhando por ele”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-23/joice-hasselmann-sofri-um-
estupro-moral-justo-eu-que-fui-a-mulher-que-mais-ajudou-bolsonaro.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-23 00:00:00
Título: Mais de 200 lideranças da periferia de SP assinam carta de apoio a 
Boulos
Descrição: Mais de 200 lideranças da periferia paulistana assinaram um manifesto
em apoio à pré-candidatura de Guilherme Boulos e Luiza Erundina (PSOL) à 
Prefeitura de São Paulo.Leia mais (09/23/2020 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2020/09/mais-de-200-liderancas-da-periferia-de-sp-
assinam-carta-de-apoio-a-boulos.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-23 00:00:00
Título: Podcast discute influência de Damares Alves no governo Bolsonaro, ouça
Descrição: A ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, é uma das figuras mais populares do governo Bolsonaro. Advogada, pastora 
evangélica e ativista contra o aborto, ela atua na linha de frente da defesa da 
pauta de costumes do presidente.Leia mais (09/23/2020 - 05h00)
Url:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://
www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/09/podcast-discute-influencia-de-damares-
alves-no-governo-bolsonaro-ouca.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-23 01:34:00
Título: Câmara aprova alterações no Código de Trânsito, carteira de motorista 
terá validade maior
Descrição: Entre as principais medidas, a proposta aumenta a validade da CNH 
para dez anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade
da infração
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694678-camara-aprova-alteracoes-no-
codigo-de-transito-carteira-de-motorista-tera-validade-maior/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-23 01:32:00
Título: Motorista poderá optar por receber notificação de multa por meio 
eletrônico
Descrição: Relator aumentou de 180 para 360 dias o prazo máximo para o órgão de 
trânsito enviar a notificação da penalidade caso a defesa prévia seja indeferida
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694702-motorista-podera-optar-por-
receber-notificacao-de-multa-por-meio-eletronico/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-23 01:20:00
Título: Texto aprovado cria cadastro positivo para os bons motoristas
Descrição: Lista poderá ser usada pelos governos locais para a concessão de 
benefícios fiscais ou tarifários
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694704-texto-aprovado-cria-cadastro-
positivo-para-os-bons-motoristas/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-23 07:49:28
Título: Novos drones híbridos e elétricos são apresentados na China
Descrição: Empresa chinesa apresenta um drone de carga híbrido e outro drone 
elétrico, capazes de transportar cargas de até 100 quilos.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020092316112269-novos-drones-
hibridos-e-eletricos-sao-apresentados-na-china/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-23 06:41:44
Título: Cientistas russos descobrem antibiótico natural revolucionário
Descrição: Cientistas russos foram os primeiros a encontrar um antibiótico 
natural universal capaz de superar a resistência de patógenos a medicamentos.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020092316111831-cientistas-
russos-descobrem-antibiotico-natural-revolucionario/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-23 06:33:31
Título: Principal fator responsável pela disseminação do coronavírus é 
descoberto
Descrição: Cientistas descobriram qual é o fator-chave responsável pela 
velocidade de transmissão do coronavírus.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020092316111782-principal-
fator-responsavel-pela-disseminacao-do-coronavirus-e-descoberto/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-23 05:03:43
Título: Bolsonaro e Felipe Neto aparecem entre os 100 mais influentes da Time
Descrição: A revista Time divulgou a seleção anual de 100 pessoas mais 
influentes do planeta, que inclui duas figuras brasileiras.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2020092316111188-bolsonaro-e-felipe-
neto-aparecem-entre-os-100-mais-influentes-da-time/
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