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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-25 07:35:21
Título: Esvaziada pela covid, Assembleia da ONU vira palco de bravatas e
mentiras de campanha
Descrição: De olho nas eleições, Donald Trump acusou a China sem provas e
imprimiu um tom de guerra fria, seguido pelo Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/25/esvaziada-pela-covid-assembleiada-onu-vira-palco-de-bravatas-e-mentiras-de-campanha
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-25 09:00:45
Título: Bolsonaro é eleito ‘O Mentiroso do Ano de 2020’ pelo Blog do Esmael
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro venceu o prêmio ,O Mentiroso do Ano de
2020. Ele vai ganhar o troféu Pinóquio de Ouro, após se destacar dentre&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-e-eleito-o-mentiroso-doano-de-2020-pelo-blog-do-esmael/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-25 00:53:37
Título: Trump é recebido com vaias no funeral da juíza Ruth Ginsburg
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com vaias
e protestos nesta quinta-feira (24) por uma multidão reunida em frente à Suprema
Corte&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/trump-e-recebido-com-vaias-nofuneral-da-juiza-ruth-ginsburg/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-25 00:48:20
Título: Bolsonaro chama de “idiota” o escritor Paulo Coelho durante live
Descrição: Para o presidente Jair Bolsonaro, o escritor Paulo Coelho é um
&#8220,idiota&#8221, que faz campanha contra o Brasil. Sem citar o nome um dos
maiores&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-chama-de-idiota-oescritor-paulo-coelho-durante-live/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-25 00:19:31
Título: “E daí?” e “gripezinha” voltam ao vocabulário de Bolsonaro após discurso
na ONU
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro se sentiu bastante empoderado na live
desta quinta (24), a primeira após o discurso que ele fez na ONU. O presidente
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/e-dai-e-gripezinha-voltam-aovocabulario-de-bolsonaro-apos-discurso-na-onu/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-25 10:54:12
Título: Teria o PT se transformado no Partidão?, por Roberto Requião
Descrição: Desculpem-me a sinceridade, mas redigi este texto com a mesma
franqueza com que o Papa Francisco combate o domínio absoluto do capital
financeiro sobre a humanidade.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/teria-o-pt-se-transformado-no-partidaopor-roberto-requiao/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-25 10:36:55
Título: Giro GGN Queimadas: A situação do Brasil em dados do Inpe

Descrição: O Inpe fornece dados coletados por satélites e são disponibilizados
diariamente.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/giro-ggn-queimadas-a-situacao-dobrasil-em-dados-do-inpe-4/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-25 10:00:01
Título: O Supremo está falhando para garantir segurança jurídica ao país
Descrição: Se o Supremo não assumir sua função de árbitro subordinado às regras
definidas pela Constituição, a tendência será de um caos cada vez maior no jogo
político, até que surja algum Bonaparte para amarrar o cavalo no obelisco e
botar ordem na zorra.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-supremo-esta-falhando-paragarantir-seguranca-juridica-ao-pais/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-25 09:00:11
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Depois de anos prometendo seu próprio plano de saúde,
Trump decide reformular a marca em vez de revogar o Obamacare Trump Obamacare
Health Economia As reivindicações por desemprego aumentam à medida que a
recuperação do emprego perde força 300+ ;NYT&gt, Washingtonpor Legisladores
oferecem apoio para a nova estratégia de inflação do Fed WSJ.com: US
Business ;8h [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-160/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-25 00:07:47
Título: GGN Covid Brasil: linha de tendência mostra estabilidade nos casos e
queda nos óbitos
Descrição: Os dados do Covid-19 de hoje mostram as seguintes tendências: Nos
novos casos, a média diária semanal caiu abaixo da linha de resistência de 29
mil. A média diária semanal de óbitos permanece abaixo de 700. Mesmo assim, há
soluços de alta nas duas pontas. O Rio de Janeiro registrou alta de 145,3% no
número [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-linha-de-tendenciamostra-estabilidade-nos-casos-e-queda-nos-obitos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 10:55:26
Título: Ataque com faca deixa ao menos quatro feridos em rua próxima ao jornal
Charlie Hebdo, em Paris
Descrição: Dezenas de policiais estão à caça do autor do atentado, que seria um
homem ainda não identificado. Al-Qaeda lançou apelos para ataque a jornal
satírico após republicação de charges de Maomé
Url :https://revistaforum.com.br/global/ataque-com-faca-deixa-ao-menos-quatroferidos-em-rua-proxima-ao-jornal-charlie-hebdo-em-paris/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 10:47:43
Título: Michelle Bolsonaro vai à polícia para abertura de inquérito criminal
contra críticos das redes sociais
Descrição: Críticas ganharam força após inquérito detectar depósitos de Fabrício
Queiroz na conta da primeira-dama que somam R$ 89 mil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/michelle-bolsonaro-vai-a-policia-paraabertura-de-inquerito-criminal-contra-criticos-das-redes-sociais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 10:31:28
Título: Bolsonaro trocou médico que faria cirurgia nesta sexta-feira após
críticas à gestão na pandemia
Descrição: Jair Bolsonaro trocou o médico e o hospital da cirurgia que fará
nesta sexta-feira (25) após ter conhecimento que o urologista Miguel Srougi, uma
das maiores autoridades do país na área, criticou a atuação dele frente à

pandemia do coronavírus. A cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga estava
prevista para acontecer no Hospital [&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-trocou-medico-quefaria-cirurgia-nesta-sexta-feira-apos-criticas-a-gestao-na-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 09:56:58
Título: Bolsonaro e Wassef viram alvos da PGR por tráfico de influência e
corrupção, diz revista
Descrição: Frederick Wassef teria fechado contrato de R$ 5 milhões com a
concessionária após reunião com a presença de Flávio Bolsonaro para atuar como
lobista em ações movidas pela Anac. PGR abriu procedimento preliminar para
apurar se há indícios para abertura de inquérito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-e-wassef-viramalvos-da-pgr-por-trafico-de-influencia-e-corrupcao-diz-revista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 09:54:52
Título: Bolsonaro usa vídeo de ex-apoiadora indígena para culpar tribos pelos
incêndios
Descrição: Presidente compartilhou mensagem de Ysani Kalapalo em que ela mostra
a limpeza de um terreno inferior a 10 m2 e volta a mentir sobre as queimadas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-usa-video-de-ex-apoiadoraindigena-para-culpar-tribos-pelos-incendios/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 09:49:11
Título: Mandetta lança livro e acusa Flávio Bolsonaro de interferência no
Ministério da Saúde
Descrição: \Não me parecia um erro banal\, afirma o ex-ministro. No livro,
Mandetta acusa Bolsonaro de negacionismo e que chegou a alertá-lo sobre 180 mil
mortes se governo não agiss
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-lanca-livro-e-acusa-flaviobolsonaro-de-interferencia-no-ministerio-da-saude/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 07:54:46
Título: Fogo no Pantanal começou em grandes fazendas, aponta investigação da PF
Descrição: Policiais suspeitam que os incêndios tenham sido provocados para
transformar vegetação em pastagem
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fogo-no-pantanal-comecou-em-grandesfazendas-aponta-investigacao-da-pf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 07:35:25
Título: Justiça manda Ciro penhorar imóvel para pagar indenização a Collor
Descrição: Liderança do PDT chamou o senador e ex-presidente de 'playboy safado'
e 'cheirador de cocaína'
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-manda-ciro-penhorar-imovelpara-pagar-indenizacao-a-collor/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 07:18:11
Título: Candidatos mudam declaração de cor para eleição de 2020 de olho em cota
e voto negro
Descrição: Até agora, 21 mil trocaram raça em relação ao informado em 2016 com
pressão por representatividade e nova regra para distribuição de recursos de
campanha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/candidatos-mudam-declaracao-de-corpara-eleicao-de-2020-de-olho-em-cota-e-voto-negro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 01:49:41

Título: Liesa confirma adiamento do Desfile das Escolas de Samba do Rio de
Janeiro de 2021
Descrição: Presidente da entidade, Jorge Castanheira, disse que se está
discutindo nova data, e não descartam que se realize apenas na metade do ano:
“estamos aguardando definição de quando teremos vacina contra a covid-19”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/liesa-confirma-adiamento-do-desfiledas-escolas-de-samba-do-rio-de-janeiro-de-2021/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 01:45:41
Título: Covid-19 e a volta do futebol: irresponsabilidade com jogadores e
torcedores
Descrição: Leia na coluna de Alexandre Padilha: Apesar do retorno desenfreado e
imprudente das atividades econômicas e comerciais no país, que passa a impressão
do “faz de conta” de que está tudo bem, a pandemia da covid-19 não acabou
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/covid-19-e-a-voltado-futebol-irresponsabilidade-com-jogadores-e-torcedores/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 01:01:40
Título: A candidatura Boulos/Erundina
Descrição: Leia na coluna de Valerio Arcary: \Pela primeira vez, na mais
importante cidade do país, a candidatura do PSol vê confirmado, nas primeiras
pesquisas, que está na frente da candidatura do PT. A candidatura
Boulos/Erundina parece cumprir um papel catalisador\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/a-candidatura-bouloserundina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 00:53:38
Título: MPF reforça pedido do Estadão por dados do cartão corporativo de
Bolsonaro
Descrição: \Os gastos com ‘cartão corporativo’ devem ser ostensivamente
publicados pela Presidência da República\, disse o procurador Andrey Borges de
Mendonça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mpf-reforca-pedido-do-estadao-pordados-do-cartao-corporativo-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-25 00:27:24
Título: Deputado argentino toca e beija os seios de mulher em plena sessão
virtual da Câmara
Descrição: Kirchnerista Juan Emilio Ameri foi suspenso e poderia ser até expulso
do parlamento. O parlamentar alega que pensava que a conexão havia caído e que
sua câmera não estava transmitindo. “Foi apenas um beijo em uma teta”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/global/deputado-argentino-toca-e-beija-osseios-de-mulher-em-plena-sessao-virtual-da-camara/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-25 04:33:22
Título: ‘Como vou sustentar a casa sem o auxílio?’: o relato de uma moradora da
periferia do RJ
Descrição: Irmã Neném contraiu covid e teve de parar de fazer empadinhas. Com a
redução do auxílio prevista, a família de seis filhos pode ser jogada na
miséria.The post ‘Como vou sustentar a casa sem o auxílio?’: o relato de uma
moradora da periferia do RJ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/25/como-vou-sustentar-a-casa-sem-oauxilio-o-relato-de-uma-moradora-da-periferia-do-rj/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-25 03:00:00
Título: Gestão hídrica no Semiárido nordestino privilegia interesses políticos e
coloca em risco a vida na região. Entrevista especial com João Suassuna

Descrição: Quando se fala em sertão nordestino, principalmente na região do
Semiárido, a primeira imagem que vem à cabeça é [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603156-gestao-hidrica-no-semiarido-nordestinoprivilegia-interesses-politicos-e-coloca-em-risco-a-vida-na-regiao-entrevistaespecial-com-joao-suassuna
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-25 07:39:46
Título: Após caso AGU, parlamentares articulam incluir servidores da ativa em
reforma que muda regras do funcionalismo
Descrição: BRASÍLIA - Depois do caso envolvendo a promoção de 607 procuradores
federais da Advocacia-Geral da União (AGU), parlamentares já searticulam para
ampliar o escopo da reforma administrativa.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/apos-caso-agu-parlamentares-articulamincluir-servidores-da-ativa-em-reforma-que-muda-regras-do-funcionalismo-24660049
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-25 07:00:58
Título: Milionários brasileiros buscam casas para 'quarentenar' em Portugal
Descrição: Executivo da indústria de biotecnologia, o paulista Eduardo Thompson
fará de Lisboa sua nova Miami. Radicado com a família na cidade da Flórida desde
2017, passou a quarentena em sua ampla casa com jardim e piscina na cidade
americana.
Url :https://epoca.globo.com/economia/milionarios-brasileiros-buscam-casas-paraquarentenar-em-portugal-24659822
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-25 07:15:12
Título: Bretas quebra sigilos de advogados acusados por Orlando Diniz de
corrupção
Descrição: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e algumas das grandes bancas da
advocacia nacional entraram em estado de ebulição há duas semanas, desde que a
Polícia Federal saiu às ruas para cumprir buscas e apreensões determinadas por
Marcelo Bretas a partir da delação de Orlando Diniz.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bretas-quebra-sigilos-de-advogadosacusados-por-orlando-diniz-de-corrupcao-24658750
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-25 07:00:42
Título: Prefeitura de Niterói recorre da decisão judicial que suspendeu projeto
piloto de volta às aulas
Descrição: NITERÓI - Em mais um capítulo sobre a volta às aulas na cidade, a
Prefeitura de Niterói recorreu da liminar que suspendeu o retorno do ensino
presencial para alunos do ensino médio da rede privada.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/prefeitura-de-niteroi-recorre-dadecisao-judicial-que-suspendeu-projeto-piloto-de-volta-as-aulas-24659773
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-25 06:00:58
Título: Documentos mostram que JBS omitiu do acordo de leniência braço europeu
suspeito de lavagem de dinheiro
Descrição: Diante do aprazível lago de Lugano, na Suíça, o escritório da
Talenture S/A recebe clientes interessados em consultoria contábil e societária
no país onde é possível ter uma empresa e ninguém saber que você é o dono.
Url :https://epoca.globo.com/documentos-mostram-que-jbs-omitiu-do-acordo-deleniencia-braco-europeu-suspeito-de-lavagem-de-dinheiro-24656042
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-25 10:03:42
Título: Como o mesmo Brasil que alimenta 1 bilhão ultrapassou 10 milhões de
famintos 'dentro de casa'?
Descrição: Apesar de 'Brasil contribuir para que mundo continuasse alimentado',
como disse Bolsonaro na ONU, IBGE diz que fome atinge ;niveis alarmantes no
país, ;especialistas explicam a contradição

Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54288952
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-25 10:42:59
Título: O mercado por trás das mensagens de bom dia que você recebe no WhatsApp
Descrição: Empresas de comunicação e profissionais liberais disputam cada clique
dos brasileiros.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54296143
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-25 00:42:30
Título: Crivella é declarado inelegível, mas desgaste não o retira do páreo da
disputa do Rio
Descrição: Prefeito pode seguir com sua campanha até ter todos os recursos
esgotados na Justiça Eleitoral e, se for o caso, no Supremo Tribunal Federal
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-25/crivella-e-declaradoinelegivel-mas-desgaste-nao-o-retira-do-pareo-da-disputa-do-rio.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-25 10:18:29
Título: De Jacinda Ardern a Marielle Franco, livro conta as histórias das
mulheres da política para adolescentes
Descrição: A jornalista norte-americana Caitlin Donohue publica ‘She
Represents’, que traz o perfil de 44 políticas de vários países
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-24/de-jacinta-ardern-amarielle-franco-livro-conta-as-historias-das-mulheres-da-politica-paraadolescentes.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-25 00:00:00
Título: Fux encerra atividades de juízes da gestão passada no CNJ
Descrição: O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça,
assinou portarias, no último dia 16, declarando o encerramento das atividades
dos seguintes magistrados como juízes auxiliares no CNJ: - Juíza KEITY MARA
FERREIRA DE SOUZA E SABOYA, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte (juíza auxiliar da Corregedoria Nacional), - [...]Leia mais (09/25/2020 06h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48209
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-09-25 00:00:00
Título: Serviços do Google apresentam instabilidade temporária em vários países
Descrição: Usuários do Google em diversos países relataram na noite desta
quinta-feira (24) instabilidade nos serviços da empresa, como Gmail, YouTube e
Google Drive.Leia mais (09/25/2020 - 00h51)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2020/09/servicos-do-google-apresentam-instabilidade-temporaria-em-variospaises.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-25 01:03:00
Título: Proposta exige aval prévio da OAB para abertura de cursos de direito
Descrição: Pelo projeto, o MEC autorizará novos cursos somente se houver parecer
favorável da Ordem dos Advogados do Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692583-proposta-exige-aval-previo-daoab-para-abertura-de-cursos-de-direito/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-25 07:35:27

Título: Homem com facão fere 4 pessoas perto da antiga sede de Charlie Hebdo em
Paris
Descrição: De acordo com fontes policiais, o autor do ataque está foragido.
Serviços de emergência e policiais foram enviados ao local do crime.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020092516122525-homem-com-facao-ferevarias-pessoas-perto-da-antiga-sede-de-charllie-hebdo-em-paris/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-25 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 25 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik está de olho nas notícias mais importantes desta
sexta-feira (25), marcada pela restauração de medidas de distanciamento social
no Amazonas, por discurso duro da China contra EUA na ONU e pelo pedido de
desculpas de Pyongyang à Coreia do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020092516121540-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-25-de-setembro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-25 04:50:25
Título: Exército dos EUA atribui contrato de pesquisa para que drones usem
qualquer tipo de combustível
Descrição: O Laboratório de Pesquisa do Exército dos EUA atribuiu um contrato à
Universidade de Illinois em Urbana-Champaign para desenvolver um novo motor de
avião de ciclo diesel que possa funcionar com qualquer combustível.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020092516121094-exercito-dos-euaatribui-contrato-de-pesquisa-para-que-drones-usem-qualquer-tipo-de-combustivel/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-25 04:49:24
Título: Rússia fecha acordo de fornecimento de até 35 milhões de doses da
Sputnik V ao Uzbequistão
Descrição: O Fundo Russo de Investimentos Diretos e a farmacêutica uzbeque
LAXISAM acordaram o fornecimento de 35 milhões de doses da primeira vacina
contra a COVID-19 a ser registrada no mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020092516121075-russia-fechaacordo-de-fornecimento-de-ate-35-milhoes-de-doses-da-sputnik-v-ao-uzbequistao/

