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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-26 07:00:05
Título: Artigo | (Agro)negócio e conservação ambiental, uma coalizão possível?
Descrição: O Brasil tem inúmeros exemplos de que é possível uma agricultura em 
harmonia com o ambiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/26/artigo-agro-negocio-e-
conservacao-ambiental-uma-coalizao-possivel
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-26 02:11:00
Título: [Vídeo] Especialista em Direito Eleitoral debate segurança sanitária nas
eleições 2020
Descrição: O advogado Guilherme Gonçalves, especialista em Direito Eleitoral, 
debateu nesta sexta (25) no Blog do Esmael a segurança sanitária nas eleições 
2020. Na entrevista, oamp;#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/video-especialista-em-direito-
eleitoral-debate-seguranca-sanitaria-nas-eleicoes-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-26 00:44:59
Título: Brasil ultrapassa 140 mil mortes por Covid-19
Descrição: O país ultrapassou 140 mil mortes provocadas pela Covid-19, depois de
ter registrado nas últimas 24 horas 729 óbitos, de acordo com a informação 
doamp;#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/brasil-ultrapassa-140-mil-mortes-
por-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-26 00:26:04
Título: Exclusivo GGN Covid Brasil: país está no topo do mundo em número de 
casos per capita
Descrição: Aqui, um estudo exclusivo do GGN, mostrando o mapa mundial com a 
relação dos casos per capita em todos os países. O Brasil tem 2.206,92 casos por
100.000 habitantes. É superior aos Estados Unidos (2.120,68), Índia (425,83), 
Espanha (1.500,93), França (742,00), Itália (504,18). Só perde para Peru 
(2.426,70) e Chile (2.383,04). É a comprovação maior [amp;hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/exclusivo-ggn-covid-brasil-pais-esta-no-
topo-do-mundo-em-numero-de-casos-per-capita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 10:45:57
Título: Joice Hasselmann registra candidatura à Prefeitura de SP sem apresentar 
plano de governo
Descrição: Exigido por lei, documento deve listar as propostas dos candidatos e 
maneiras que propõem para realizá-las
Url :https://revistaforum.com.br/politica/joice-hasselmann-registra-candidatura-
a-prefeitura-de-sp-sem-apresentar-plano-de-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 10:14:04
Título: Indicado por Bolsonaro ao STF pode herdar inquérito sobre interferência 
na PF
Descrição: Novo ministro deve assumir mais de 2 mil processos que estão sob 
relatoria de Celso de Mello. Decano antecipou sua aposentadoria para outubro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/indicado-por-bolsonaro-ao-stf-pode-
herdar-inquerito-sobre-interferencia-na-pf/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 09:38:14
Título: Prefeitura no interior de SP entrega 40 mil cestas básicas sem arroz 
para alunos pobres
Descrição: Para compensar a falta do alimento, empresa responsável pela montagem
dos kits colocou um pacote de macarrão a mais na cesta
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prefeitura-no-interior-de-sp-entrega-40-
mil-cestas-basicas-sem-arroz-para-alunos-pobres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 01:57:54
Título: Felipe Neto anuncia que vai processar ministro do Turismo
Descrição: Pelo Twitter, Marcelo Álvaro Antônio disse que o youtuber publica 
“livros pornográficos”, e também atacou Luiz Henrique Mandetta. “Vai aprender 
que internet não é terra sem lei”, respondeu Neto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/felipe-neto-anuncia-que-vai-processar-
ministro-do-turismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 01:55:32
Título: Cartas do Pai: “BolsoNero”
Descrição: Leia na coluna Cartas do Pai, de Ivan Cosenza: A última grande 
operação contra desmatamento foi divulgada pela imprensa e, na mesma semana, o 
Nero brasileiro demitiu o responsável pela operação
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ivancosenzadesouza/cartas-do-pai-
bolsonero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 01:13:58
Título: Papa faz pronunciamento na ONU sobre “perigosa situação da Amazônia”
Descrição: Evitando citar diretamente Jair Bolsonaro, o líder do Vaticano 
afirmou que “a crise social também é um problema social para o nosso planeta”, e
cobrou ações das autoridades políticas contra as mudanças climáticas
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-faz-pronunciamento-na-onu-sobre-
perigosa-situacao-da-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 00:59:46
Título: Meia tonelada de peixes aparece morta em praia no Alagoas
Descrição: Pescadoras denunciaram caso ao MP e pesquisadores da UFAL investigam 
o que teria ocorrido na água
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/meia-tonelada-de-peixes-aparece-morta-
em-praia-no-alagoas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 00:31:57
Título: UE teria dado imunidade à empresa AstraZeneca por possíveis efeitos 
secundários da vacina de Oxford
Descrição: Farmacêutica britânica teria assinado um acordo com a autoridade 
europeia que permite à empresa se responsabilizar apenas parcialmente em casos 
de possíveis danos colaterais
Url :https://revistaforum.com.br/global/ue-teria-dado-imunidade-a-empresa-
astrazeneca-por-possiveis-efeitos-secundarios-da-vacina-de-oxford/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-26 00:15:58
Título: Justiça nega pedido da defesa de Flordelis para suspender uso de 
tornozeleira eletrônica
Descrição: Advogado da deputada alegou que monitoramento eletrônico era 
“desnecessário” por ela ser ré primária e já ter entregue o passaporte
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-nega-pedido-da-defesa-de-
flordelis-para-suspender-uso-de-tornozeleira-eletronica/
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Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-26 04:02:47
Título: Governo Trump corre para destruir proteções ambientais
Descrição: Empresas poluidoras e seus agentes no governo querem garantir o 
máximo possível de flexibilizações ambientais antes das eleições.The post 
Governo Trump corre para destruir proteções ambientais appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/26/trump-eua-eleicoes-protecoes-
ambientais/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 07:05:51
Título: TSE já registra 52 Bolsonaros para eleições deste ano
Descrição: O TSE já contabiliza 52 candidatos que usarão a alcunha \Bolsonaro\ 
nas urnas durante as eleições municipais deste ano. Destes, 46 não têm o 
sobrenome em seus documentos, ou seja, usarão somente para fins eleitorais.O 
número ainda pode aumentar já que o prazo para registro de candidaturas vai até 
este sábado 26.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/tse-ja-registra-52-bolsonaros-para-
eleicoes-deste-ano-1-24662036
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 07:02:33
Título: Celso deixa STF com mágoa de Marco Aurélio Mello
Descrição: Celso de Mello está deixando o Supremo com uma profunda mágoa de 
Marco Aurélio de Mello, o ministro que passará a ser o decano a partir de sua 
saída.Celso se sentiu desrespeitado, após quase 31 anos de STF e a semanas de 
deixar o tribunal, com a decisão de Marco Aurélio Mello, de enviar ao plenário 
virtual o recurso da AGU para que o presidente possa depor por escrito no âmbito
da investigação que apura sua suposta interferência na autonomia da Polícia 
Federal.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/celso-deixa-stf-com-magoa-de-marco-
aurelio-mello-24662157
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 07:00:18
Título: Atores abrem suas casas para virar cenários de séries de TV e teatro 
gravadas remotamente
Descrição: Rio - A pandemia atualizou a definição segundo a qual atores vivem em
cena. Afinal, isolados de palcos e sets, um grupo desses profissionais resolveu 
de fato viver as cenas de seus roteiros nas próprias casas na Zona Sul onde 
estão confinados. Salas e quartos foram adaptados e receberam equipamentos 
diferentes da rotina do lar, doce lar. Tudo para dar vida a personagens de 
séries de TV e peças filmadas e interpretadas remotamente.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/atores-abrem-suas-casas-para-virar-
cenarios-de-series-de-tv-teatro-gravadas-remotamente-24660329
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 06:45:09
Título: Mulheres são apenas 35% das candidaturas do Partido da Mulher Brasileira
até agora
Descrição: O Partido da Mulher Brasileira terá de se esforçar se quiser honrar 
seu nome nas eleições deste ano. Até agora, apenas 35% de seus candidatos são 
mulheres.Das 1501 candidaturas registradas até o momento, há 975 homens e apenas
526 mulheres.O prazo para registro vai até este sábado 26.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mulheres-sao-apenas-35-das-
candidaturas-do-partido-da-mulher-brasileira-ate-agora-24661991
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 07:00:47
Título: Festa virtual celebra os 25 anos da Estação das Letras
Descrição: RIO - Criada pela escritora, professora de literatura e poeta Suzana 
Vargas, a Estação das Letras está em festa pelos seus 25 anos.
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Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/festa-virtual-celebra-os-25-anos-da-
estacao-das-letras-24659274

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 07:00:34
Título: Setembro Amarelo: psicóloga faz campanha voluntária para prevenir o 
suicídio
Descrição: RIO — Promover rodas de conversas voluntárias com o objetivo de 
acolher quem precisa de apoio para preservar a saúde mental ou para enfrentar 
aquela dor que já afeta a mente sempre fez parte da vida profissional da 
psicóloga Jéssica Parmanhani, moradora do Jardim América. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/setembro-amarelo-psicologa-faz-
campanha-voluntaria-para-prevenir-suicidio-1-24658282
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-26 06:00:12
Título: O que Fux tem achado do governo Bolsonaro
Descrição: Luiz Fux, em conversa recente com dois de seus interlocutores de mais
confiança, fez uma avaliação bastante negativa do governo Bolsonaro.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/o-que-fux-tem-achado-do-governo-
bolsonaro-24658948
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-26 00:55:34
Título: Quem é Amy Coney Barrett, indicada de Trump para a Suprema Corte, e o 
que sua escolha significa para a eleição
Descrição: A menos de 40 dias do pleito, Trump indicará magistrada católica para
substituir Ruth Ginsburg no mais importante tribunal dos EUA.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54304568
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-26 01:20:03
Título: Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil
Descrição: Brasil ultrapassa 140.000 mortes por  coronavírus. Bolsonaro passa 
bem após cirurgia em São Paulo. PF aponta que fogo no Pantanal começou em 
fazendas. Cães são usados para detectar coronavírus em aeroporto na Finlândia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-25/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-26 01:05:10
Título: Os cinco tiros que escancaram o clima de guerra da política brasileira
Descrição: Assassinato de candidato a vereador em Minas após denunciar prefeito 
joga luz sobre a violência política no país. Segundo ONG, Brasil teve 125 casos 
de execuções ou atentados contra políticos desde 2016
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-26/o-cinco-tiros-que-escancaram-o-
clima-de-guerra-da-politica-brasileira.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-26 01:26:00
Título: Projeto amplia descontos e prazos para pagamento de dívida tributária
Descrição: Redução do débito poderá ser de até 90% para pessoas físicas e para 
micro e pequenas empresas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692588-projeto-amplia-descontos-e-
prazos-para-pagamento-de-divida-tributaria/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-26 00:11:00
Título: Confira o que foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados
Descrição: ...
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695926-confira-o-que-foi-aprovado-nesta-
semana-pela-camara-dos-deputados/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2020-09-26 00:09:30
Título: Caças Gripen vão reforçar frota em situação de 'penúria', alerta 
especialista
Descrição: Os novos caças Gripen F-39 da Força Aérea Brasileira (FAB) vão ser 
incorporados a uma frota que está \em situação de completa penúria\, disse 
especialista em assuntos militares à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020092616125706-cacas-gripen-vao-
reforcar-frota-em-situacao-de-penuria-alerta-especialista/

https://br.sputniknews.com/defesa/2020092616125706-cacas-gripen-vao-reforcar-frota-em-situacao-de-penuria-alerta-especialista/
https://br.sputniknews.com/defesa/2020092616125706-cacas-gripen-vao-reforcar-frota-em-situacao-de-penuria-alerta-especialista/

