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Fonte: Montedo
Data: 2020-09-23
Título: Senado aprova general para a embaixada do Brasil em Israel
Descrição: General Brasileiro que estudou em West Point é o novo embaixador do 
Brasil em Israel
Url :https://www.montedo.com.br/2020/09/23/senado-aprova-general-para-a-
embaixada-do-brasil-em-israel/ 

Fonte: LabDadosBrasil
Data: 2020-09-23
Título: Ilhas Virgens Britânicas tem mais empresas/organizações (CNPJ) do que 
Portugal e Argentina juntos
Descrição: Ilhas Virgens Britânicas conta com 4.525 cnpjs ativos no Brasil, 
enquanto Portugal e Argentina juntos contam com 3.875 cnpjs ativos, segundo 
arquivo (Dados Abertos) da Receita Federal de 03/2020.
Url :http://labdadosbrasil.com/index.php/grandes-coorporacoes/ 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-24 10:38:05
Título: Ministro da falta de Educação ‘lava as mãos’ para a desigualdade e a 
volta às aulas
Descrição: O ministro da falta de Educação, Milton Ribeiro, concedeu uma 
entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em que se esquivou de entrar 
no&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/ministro-da-falta-de-educacao-lava-
as-maos-para-a-desigualdade-e-a-volta-as-aulas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-24 02:56:36
Título: Por 69 votos a 0, Alerj aprova processo de impeachment de Wilson Witzel
Descrição: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), por unanimidade, 
aprovou na noite desta quarta (23) a continuidade do impeachment do governador 
Wilson Witzel (PSC)&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/por-69-votos-a-0-alerj-aprova-
processo-de-impeachment-de-wilson-witzel/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-24 00:07:37
Título: Volkswagen vai pagar R$ 36,3 milhões de indenização por apoio à ditadura
militar no Brasil
Descrição: A colaboração da Volkswagen com a ditadura militar no Brasil vai 
custar R$ 36,3 milhões à montadora alemã, que, nesta quarta-feira, assinou um 
ajuste de&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/volkswagen-vai-r-363-milhoes-de-
indenizacao-por-apoio-a-ditadura-militar-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-24 10:28:34
Título: O Movimento dos jovens em defesa do planeta, por Franklin Frederick
Descrição: O principal objetivo desta ação era atrair a atenção para a urgência 
da crise climática e exigir do Governo Suíço medidas concretas contra o 
aquecimento global.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/o-movimento-dos-jovens-em-defesa-do-
planeta-por-franklin-frederick/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-24 10:00:53
Título: Ainda não há motivos para temer a inflação
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Descrição: O maior peso foi Transportes, com alta de 0,85%. Mas de fevereiro 
para cá registrou queda de 3,46% - mesmo incorporando a alta de setembro.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/ainda-nao-ha-motivos-para-temer-
a-inflacao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-24 00:27:44
Título: Para Trump, eleições vão acabar na Suprema Corte
Descrição: Presidente norte-americano volta a falar em possibilidade de fraude 
na disputa eleitoral, mesmo sem apresentar provas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/para-trump-eleicoes-vao-acabar-na-suprema-
corte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 10:34:36
Título: Ex-assessor de Flávio, coronel do Exército comprou terreno de Bolsonaro 
em dinheiro vivo
Descrição: Coronel Hudson é investigado por rachadinha. Enquanto assessor do 
filho do presidente, o militar sacava R$ 10 mil mensalmente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-assessor-de-flavio-coronel-do-
exercito-comprou-terreno-de-bolsonaro-em-dinheiro-vivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 10:18:33
Título: Justiça do Equador ordena prisão “imediata” do ex-presidente Rafael 
Correa
Descrição: Sentença busca barrar candidatura a vice em fevereiro de 2021 e 
proíbe de ocupar cargos obtidos em eleição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-do-equador-ordena-prisao-
imediata-do-ex-presidente-rafael-correa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 10:17:18
Título: Bolsonaro cumpre agenda entre militares e é chamado de “eterno cadete 
531” na Aman
Descrição: Bolsonaro voltou a trocar afagos com militares. Sem máscara, ele 
caminhou pelo interior de um dos prédios da escola militar antes de tomar café 
em sala reservada aos oficiais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-cumpre-agenda-
entre-militares-e-e-chamado-de-eterno-cadete-531-na-aman/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 09:48:31
Título: Ministro da educação diz que “caminho do homossexualismo” se dá por 
“famílias desajustadas”
Descrição: \A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito,
não concordo\, disse Milton Ribeiro, em rara entrevista desde que assumiu o MEC,
onde revela que o discurso ideológico segue dando as diretrizes na pasta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministro-da-educacao-diz-que-caminho-
do-homossexualismo-se-da-por-familias-desajustadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 09:37:12
Título: Advogados dizem que Flordelis não é “dada a baladas e noitadas” em 
pedido de habeas corpus
Descrição: Defesa quer suspender decisão judicial que obriga a deputada a ficar 
em recolhimento das 23h às 6h e seja monitorada por tornozeleira eletrônica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogados-dizem-que-flordelis-nao-e-
dada-a-baladas-e-noitadas-em-pedido-de-habeas-corpus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 08:43:15
Título: Vídeo: milícia de apoio a Trump aterroriza manifestantes antirracismo 
nos EUA
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Descrição: Com bonés da campanha do presidente, roupas militares e rifles de 
alto calibre, grupo de extrema-direita atacou protestos em Louisville, no 
Kentucky, onde jovem negra foi morta pela polícia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-milicia-de-apoio-a-trump-
aterroriza-manifestantes-antirracismo-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 07:39:44
Título: Russomanno lidera disputa em SP com 29% e Covas tem 20%, aponta pesquisa
do Datafolha
Descrição: Guilherme Boulos (PSOL) aparece em terceiro, empatado com Márcio 
França (PSB)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/russomanno-lidera-disputa-em-sp-com-
29-e-covas-tem-20-aponta-pesquisa-do-datafolha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 02:15:21
Título: Humilhação: tropa de choque de Bolsonaro interrompe Guedes e o retira de
coletiva
Descrição: O outrora “superministro” foi forçado a deixar a entrevista pelo 
secretário de governo Luiz Eduardo Ramos (militar) e pelo deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/humilhacao-tropa-de-choque-de-
bolsonaro-interrompe-guedes-e-o-retira-de-coletiva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 01:42:38
Título: Volkswagen reconhece ter ajudado a ditadura e promete cerca de R$ 36 
milhões em indenizações
Descrição: Filial brasileira da empresa alemã pagaria parte do valor às famílias
dos empregados que ela teria entregado ao regime, e outra parte será dividida a 
diferentes fundos a iniciativas de apoio às vítimas da tortura
Url :https://revistaforum.com.br/politica/volkswagen-reconhece-ter-ajudado-a-
ditadura-e-promete-cerca-de-r-36-milhoes-em-indenizacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 01:11:04
Título: Alexandre Frota é denunciado pelo MP por falsidade ideológica
Descrição: O deputado federal teria usado um funcionário como laranja para 
ocultar movimentações financeiras em empresa que seria dele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-frota-e-denunciado-pelo-mp-
por-falsidade-ideologica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 00:57:00
Título: Olympique afirma ter vídeo com ofensa xenófoba de Neymar contra jogador 
japonês
Descrição: Na mesma briga em que diz ter sido alvo de ofensa racista por parte 
de um zagueiro espanhol, o atacante brasileiro teria chamado o lateral japonês 
Hiroki Sakai de “chinês de merda”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/olympique-afirma-ter-video-com-ofensa-
xenofoba-de-neymar-contra-jogador-japones/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 00:19:13
Título: JN desmente discurso de Bolsonaro na ONU com informe do Banco Central
Descrição: Titular do Planalto disse em discurso que país tinha aumentado 
investimento estrangeiro, mas autoridade monetária revelou dados que mostram o 
contrário no dia seguinte
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jn-desmente-discurso-de-bolsonaro-na-
onu-com-informe-do-banco-central/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-24 00:03:38
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Título: Em discurso na ONU, Maduro afirma que “guerra da Venezuela é para 
derrotar o bloqueio dos EUA”
Descrição: Também disse estar “comprometido a promover os direitos humanos e as 
liberdades das pessoas”, e convidou organismos internacionais a observarem as 
eleições legislativas do país, em dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/global/em-discurso-na-onu-maduro-afirma-que-
guerra-da-venezuela-e-para-derrotar-o-bloqueio-dos-eua/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-24 03:00:00
Título: Pandemia agrava quadro de vulnerabilidade social no mundo do trabalho. 
Entrevista especial com Geraldo Augusto Pinto
Descrição: Houve um tempo em que se achou que a tecnologia iria aumentar a 
produtividade, e o ser humano seria liberado de longas jornadas. Mas, segundo o 
sociólogo Geraldo Pinto, isso tudo não passou de um  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603115-pandemia-agrava-quadro-de-
vulnerabilidade-social-no-mundo-do-trabalho-entrevista-especial-com-geraldo-
augusto-pinto
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-24 07:20:54
Título: Como a pandemia de Covid-19 pode levar a uma revolução nas vacinas
Descrição: A Covid-19 está mudando radicalmente muitas coisas, e uma delas pode 
ser como as vacinas funcionam. A pandemia virou uma oportunidade de colocar à 
prova uma nova tecnologia que vem sendo desenvolvida há 30 anos.
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/como-pandemia-de-covid-19-pode-levar-uma-
revolucao-nas-vacinas-24657392
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-24 05:30:37
Título: Corpo do traficante Elias Maluco chega ao Rio nesta quinta-feira
Descrição: O corpo do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, está 
previsto para chegar ao Rio na manhã desta quinta-feira. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/corpo-do-traficante-elias-maluco-chega-ao-rio-
nesta-quinta-feira-24656958
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-24 06:30:18
Título: Banco Mundial quer reunião com Pazuello para discutir reforma no SUS
Descrição: A diretora do Banco Mundial no Brasil, Paloma Casero, solicitou a 
Eduardo Pazuello uma reunião para discutir sobre uma reforma do financiamento no
SUS — o banco tem estudos sobre o assunto.Casero defende que as reformas com 
foco na Atenção Primária à Saúde são para o combate à pandemia.(Por Naomi 
Matsui)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia
também:Tereza Cristina reconhece que não há evidência científica de risco de 
queimada ao tirar gado de área preservada Arroz aumentou não só no Brasil, mas 
no mundo todo, diz Tereza Cristina Como Fux vê o inquérito das fake 
newsSecretária exonerada por Damares é cotada para CulturaMinistro ignora Câmara
e não responde se mandou investigar ameaças a fiscais do IbamaPazuello causa 
desconforto com agenda inacessívelAcompanhe 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/banco-mundial-quer-reuniao-com-
pazuello-para-discutir-reforma-no-sus-24657178
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-24 06:00:34
Título: Ambientalista denuncia falta de carros-pipa para combater fogo em MT
Descrição: Juliana Camargo, presidente da Ampara Animal, afirmou nesta quarta-
feira a parlamentares que faltam carros-pipa para combater os incêndios em Mato 
Grosso. \A região está sem carros-pipa e já não encontramos mais para alugar 
caminhonetes 4 por 4, que são as mais adequadas para os deslocamentos. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ambientalista-denuncia-falta-de-
carros-pipa-para-combater-fogo-em-mt-24657154
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-24 07:00:20
Título: Presidente do TJ-AL é acusado no CNJ de favorecer família Lyra
Descrição: Credores da massa falida da Usina Laginha, em Alagoas, que acumula um
passivo superior a R$ 1,5 bilhão, pediram que o Conselho Nacional de Justiça 
afaste o relator do caso, o desembargador Klever Rêgo, próximo presidente do TJ 
do estado. Em documento enviado ao colegiado nesta quarta-feira, os credores 
acusaram o desembargador de favorecer a família do ex-senador João Lyra, dona da
Laginha, falida desde 2014.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-do-tj-al-acusado-no-cnj-
de-favorecer-familia-lyra-24657062
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-24 07:14:02
Título: Como a pandemia de covid-19 pode levar a uma revolução nas vacinas
Descrição: Uma tecnologia promissora testada há 30 anos usa engenharia genética 
para criar vacinas mais baratas e simples de produzir em grande escala. O novo 
coronavírus criou uma oportunidade para que ela finalmente chegue ao mercado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54036776
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-24 08:34:20
Título: Futuro da Suprema Corte dos EUA: O que pode mudar com substituição de 
Ruth Bader Ginsburg, de aborto a liberdade religiosa
Descrição: O presidente Donald Trump disse que pretende indicar uma mulher para 
ocupar a vaga da juíza, e deve anunciar sua decisão até o fim desta semana.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54243572
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-24 10:35:58
Título: As 'desculpas' de John Chapman pelo assassinato de John Lennon há 40 
anos
Descrição: Mark Chapman pediu desculpas novamente à viúva do ex-beatle, Yoko 
Ono, por assassinar Lennon em 1980, mas ele ainda não conseguiu a liberdade 
condicional.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54274954
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-24 01:05:01
Título: Impeachment vira arma fácil contra governadores neófitos e ex-
bolsonaristas do Rio e Santa Catarina 
Descrição: Nomes que surfaram onda conservadora e sem bases sólidas agora se 
veem acossados por processos de destituição, uma onda alimentada pela crise e 
pela polarização política
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-24/impeachment-vira-arma-facil-
contra-governadores-neofitos-e-ex-bolsonaristas-do-rio-e-santa-catarina.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-24 00:54:20
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: 2020-09-24 00:00:00
Título: O que pesa para eleitores americanos independentes e pró-Trump, ouça 
podcast
Descrição: A 40 dias da eleição presidencial americana, o cenário é de 
polarização e incerteza. O campo de batalha mudou com a pandemia do novo 
coronavírus, a crise econômica e os protestos antirracistas em diversas 
cidades.Leia mais (09/24/2020 - 05h00)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/09/o-que-pesa-para-eleitores-americanos-independentes-e-pro-
trump-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Presidentes de clubes dizem que sindicatos podem continuar com direito 
de arena na MP do Mandante
Descrição: Em audiência com deputados da oposição na terça-feira (22), 
presidentes de clubes de futebol que pressionam pela votação da MP do Mandante 
na Câmara concordaram que o fim da mediação dos sindicatos no repasse do direito
de arena (5% sobre o valor total arrecado com a exploração de imagem) para os 
jogadores é negativo para todos os envolvidos.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/presidentes-de-clubes-dizem-que-sindicatos-podem-
continuar-com-direito-de-arena-na-mp-do-mandante.shtml
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Candidato à reeleição, Covas tem maior rejeição em SP, ao lado de Levy 
Fidelix e Joice, diz Datafolha
Descrição: Bruno Covas (PSDB), Levy Fidelix (PRTB) e a deputada federal Joice 
Hasselmann (PSL) são os candidatos com o maior índice de rejeição na disputa 
municipal em São Paulo, diz o Datafolha.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/candidato-a-reeleicao-covas-tem-maior-rejeicao-em-sp-ao-lado-
de-levy-fidelix-e-joice-diz-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Rivais, Bolsonaro e Doria são piores cabos eleitorais para Prefeitura de
SP, mostra Datafolha
Descrição: Na nacionalizada disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, nem 
Jair Bolsonaro (sem partido) nem João Doria (PSDB) são bons cabos 
eleitorais.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/rivais-bolsonaro-e-doria-sao-os-piores-cabos-eleitorais-para-
prefeitura-de-sp-mostra-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Datafolha mostra dificuldade de França para atrair votos de aliados de 
Bolsonaro
Descrição: O Datafolha mostra que Márcio França (PSB) terá trabalho em sua 
estratégia de se mostrar palatável aos bolsonaristas. Ele obteve apenas 10% 
entre quem apoia o presidente.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/datafolha-mostra-dificuldade-de-franca-para-atrair-
votos-de-aliados-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Candidato da 'periferia', Tatto ainda é desconhecido entre mais pobres, 
mostra Datafolha
Descrição: A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra Jilmar 
Tatto (PT) desconhecido entre os mais pobres, apesar de apresentar como trunfo 
ser da periferia.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/candidato-da-periferia-tatto-ainda-e-desconhecido-
entre-mais-pobres-mostra-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Guilherme Boulos vai a 18% entre opositores de Bolsonaro, mostra 
Datafolha
Descrição: Guilherme Boulos (PSOL) está conseguindo emplacar sua linha de se 
apresentar como a linha de frente da oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) na cidade. No grupo de eleitores que rejeitam Bolsonaro, seu índice é 
de 18%.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/guilherme-boulos-vai-a-18-entre-opositores-de-
bolsonaro-mostra-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Advogado de Mamãe Falei trabalha como assessor em gabinete do Novo
Descrição: Aliados de Filipe Sabará (Novo), alvo de ataques internos, reclamam 
da presença de um \infiltrado\ do MBL na campanha.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/advogado-de-mamae-falei-trabalha-como-assessor-em-
gabinete-do-novo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Cartórios pressionam Bolsonaro a obrigar pequenas empresas a ter 
certificação digital
Descrição: O lobby dos cartórios trabalha para que Jair Bolsonaro deixe passar 
um jabuti no texto da MP 983, exigindo que pequenas e microempresas sejam 
obrigadas a ter certificação digital para emitir notas fiscais eletrônicas. A 
novidade foi incluída na Câmara e recebeu parecer favorável de Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) no Senado. O presidente chegou a indicar que vetaria o texto, 
contrariando o filho e atendendo a apelo da área técnica do Ministério da 
Economia, mas pediu mais 24h para pensar.Leia mais (09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/cartorios-pressionam-bolsonaro-a-obrigar-pequenas-
empresas-a-ter-certificacao-digital.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-24 00:00:00
Título: Produtora bolsonarista Brasil Paralelo gastou R$ 319 mil em anúncios no 
Facebook em dois meses
Descrição: A Brasil Paralelo, produtora de vídeos predileta do bolsonarismo, 
gastou R$ 319 mil em anúncios no Facebook entre agosto e setembro. Muitos deles 
são apelos por assinaturas, para não deixar a empresa morrer.Leia mais 
(09/24/2020 - 00h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/produtora-bolsonarista-brasil-paralelo-gastou-r-319-
mil-em-anuncios-no-facebook-em-dois-meses.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-24 01:01:00
Título: Proposta isenta IPI de automóvel de pessoa com síndrome de Down
Descrição: A isenção pode reduzir em até 30% o valor do veículo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692522-proposta-isenta-ipi-de-automovel-
de-pessoa-com-sindrome-de-down/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-24 07:49:28
Título: Putin tem nomeação enviada ao Prêmio Nobel da Paz
Descrição: O escritor russo Sergei Komkov afirmou ter enviado um pedido de 
nomeação de Putin para o Prêmio Nobel da Paz de 10 de setembro de 2021, em Oslo,
Noruega.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020092416117880-putin-tem-nomeacao-
enviada-ao-premio-nobel-da-paz/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-24 06:13:03
Título: Rússia poderá produzir 10 milhões de doses de vacina contra COVID-19 por
mês, afirma RFPI
Descrição: O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo), 
financiador da vacina Sputnik V, afirma que a Rússia já recebeu pedidos de 1,2 
bilhão de doses da vacina contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020092416117364-russia-podera-produzir-
10-milhoes-de-doses-de-vacina-contra-covid-19-por-mes-afirma-rfpi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-24 06:00:21
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 24 de setembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quinta-feira 
(24), marcada pela recusa de Trump de garantir transferência de poder nos EUA, 
pela repercussão da posse de Lukashenko como presidente da Bielorrússia e pela 
grave acusação sul-coreana contra Coreia do Norte.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020092416117007-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-24-de-setembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-24 05:57:09
Título: Reino Unido planeja infectar deliberadamente voluntários para testar 
vacinas, revela mídia
Descrição: Segundo relatos citados pela Reuters, aproximadamente duas mil 
pessoas se inscreveram para participar dos estudos.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020092416117158-reino-unido-
planeja-infectar-deliberadamente-voluntarios-para-testar-vacinas-revela-midia/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-24 02:07:52
Título: Epidemiologista: 'imunidade de rebanho' só é estratégia de saúde pública
com vacinação
Descrição: Uma pesquisa da USP apontou que 66,1% da população de Manaus já teve 
contato com a COVID-19, o que pode indicar a chamada \imunidade de rebanho\. 
Sobre o assunto, a Sputnik Brasil ouviu um epidemiologista da UERJ, que explica 
por que essa não pode ser uma estratégia para sair da pandemia.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020092416116305-epidemiologista-
imunidade-de-rebanho-so-e-estrategia-de-saude-publica-com-vacinacao/
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