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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-27 18:58:37
Título: Mundo se aproxima de 1 milhão de mortes pela covid-19, Manaus retoma 
restrições
Descrição: No Brasil, agora são 141.741 mortes registradas e 4.732.309 casos 
confirmados, segundo o Conass
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/27/mundo-se-aproxima-de-1-milhao-
de-mortes-pela-covid-19-manaus-retoma-restricoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-27 15:54:18
Título: Cozinhas comunitárias amenizam a fome em comunidades carentes de 
políticas públicas
Descrição: Experiências em Porto Alegre são exemplos de iniciativas que atuam no
combate à insegurança alimentar em meio à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/27/cozinhas-comunitarias-amenizam-
a-fome-em-comunidades-carentes-de-politicas-publicas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-27 13:03:07
Título: Ação mundial \Stop Bolsonaro\ terá terceira edição em 11 de outubro
Descrição: Mobilização é organizada por ativistas e coletivos, com participação 
de dezenas de cidades no Brasil e no exterior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/27/acao-mundial-stop-bolsonaro-
tera-terceira-edicao-em-11-de-outubro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-27 11:17:14
Título: Greve mostrou importância dos Correios para o país, afirmam 
trabalhadores
Descrição: Privatização da empresa pode colocar em risco serviços que não teriam
interesse comercial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/27/greve-mostrou-importancia-dos-
correios-para-o-pais-afirmam-trabalhadores
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 01:04:42
Título: Presidente “mais rico da história dos EUA”, Trump não pagou imposto de 
renda por 10 anos, diz jornal
Descrição: Em 2016 e 2017, magnata pagou apenas US$ 750 de imposto de renda
Url :https://revistaforum.com.br/global/presidente-mais-rico-da-historia-dos-
eua-trump-nao-pagou-imposto-de-renda-por-10-anos-diz-jornal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 00:06:53
Título: Lula vence no TSE
Descrição: O TSE declarou vitória do nome , nos registros pedidos de 
candidaturas nas eleições 2020. Segundo base de dados do Tribunal Superior 
Eleitoral, 185 candidatos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/lula-vence-no-tse/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 23:06:22
Título: Fantástico duela com Domingo Espetacular pelas eleições 2020
Descrição: O programa Fantástico, da TV Globo, continua na luta pela queda do 
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), e o programa 
Domingo Espetacular,amp;#8230,
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/fantastico-duela-com-domingo-
espetacular-pelas-eleicoes-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 22:34:15
Título: Bolsonaro faz campanha nas redes sociais pela reeleição de Carluxo
Descrição: O presidente da República Jair Bolsonaro entrou de cabeça na 
reeleição do filho Carlos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bolsonaro 
usou ...
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-faz-campanha-nas-redes-
sociais-pela-reeleicao-de-carluxo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 22:18:54
Título: Requião entra na campanha eleitoral de 2020
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), oficialmente, entrou na 
campanha eleitoral de 2020 pelo Twitter. Desde Itajaí (SC), onde se encontra, 
Requião desceu a borduna 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/requiao-entra-na-campanha-
eleitoral-de-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 19:45:25
Título: URGENTE: Rafael Greca, prefeito de Curitiba, está com COVID-19
Descrição: O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), foi diagnosticado 
positivo para a COVID-19. A informação é do médico João Guilherme de Moraes, 
candidato à Prefeituraamp;#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/urgente-rafael-greca-prefeito-de-
curitiba-esta-com-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 17:07:47
Título: A Folha amarelou para as mentiras de Bolsonaro, diz ombudsman
Descrição: A ombudsman da Folha, Flavia Lima, disse que o jornal prestou um 
enorme serviço à estratégia diversionista e negacionista de Jair Bolsonaro, ao 
empregar oamp;#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/a-folha-amarelou-para-as-mentiras-
de-bolsonaro-diz-ombudsman/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 14:52:38
Título: Sob Bolsonaro, carne virou artigo de luxo e comida virou coisa de rico
Descrição: Se na época de FHC o frango era símbolo de uma fugaz 
amp;#8220,prosperidadeamp;#8221, dos brasileira, que custava 1 real o quilo, por
volta de 1994,amp;#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/sob-bolsonaro-carne-virou-artigo-
de-luxo-e-comida-de-rico/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-27 12:15:09
Título: Inclusão de negros vira questão de marketing do mercado
Descrição: A recente polêmica da Magazine Luiza, que abriu processo de seleção 
para trainee voltado para pessoas negras, impulsionou o debate sobre a 
discriminação no mercadoamp;#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/inclusao-de-negros-vira-questao-de-
marketing-do-mercado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 10:45:38
Título: Gilberto Gil, Elza Soares, Chico César, Maria Gadú, Flávio Venturini e 
Mônica Salmaso se encontram em live-filme neste próximo dia 3
Descrição: O encontro mistura produção cinematográfica e interpretações ao vivo,
não tem fins lucrativos e é realizado em parceria com a comunidade carente de 
Paraisópolis (SP)
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Url :https://jornalggn.com.br/musica/gilberto-gil-elza-soares-chico-cesar-maria-
gadu-flavio-venturini-e-monica-salmaso-se-encontram-em-live-filme-neste-proximo-
dia-3/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 10:34:40
Título: Eleições municipais: a largada das esquerdas, por Aldo Fornazieri
Descrição: Assim, as candidaturas de esquerda precisam trabalhar para ganhar 
terreno e chegar na antevéspera das eleições com chances de passar para o 
segundo turno.
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes/eleicoes-municipais-a-largada-das-
esquerdas-por-aldo-fornazieri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 10:30:33
Título: Dr. Ulysses ainda não viu, por Giles Azevedo, Clara Lis Coelho de 
Andrade e Eneida Vinhaes Dultranbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
Descrição: Os textos apresentados por Jair Bolsonaro ao Congresso, apesar de 
pontuais, implicam em alterações profundas no espírito que embalou a nossa 
Constituição de 1988.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/dr-ulysses-ainda-nao-viu-por-giles-
azevedo-clara-lis-coelho-de-andrade-e-eneida-vinhaes-dultra/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 10:27:10
Título: Sim, Boulos é o cara! Mas votar no PT é um ato de resistência, por 
Armando Coelho Neto
Descrição: São Paulo vai sediar o novo teste de sobrevivência do PT. Vão estar 
em cena três cabos eleitorais de peso: Bozo, Dória e Lula.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/sim-boulos-e-o-cara-mas-votar-no-pt-e-um-
ato-de-resistencia-por-armando-coelho-neto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 10:15:44
Título: Plano Trump para Oriente Médio prevê Palestina tutelada, supremacia de 
Israel e cerco ao Irã
Descrição: Anbsp;Declaração Conjuntanbsp;de Estados Unidos, Israel e Emirados 
Árabes Unidos é a primeira ruptura do compromisso assumido pelos Emirados Árabes
no âmbito da Iniciativa Árabe para a Paz.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/plano-trump-para-oriente-medio-preve-
palestina-tutelada-supremacia-de-israel-e-cerco-ao-ira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 10:00:10
Título: Há sinais de inflação represada
Descrição: A visão otimista que expressei aqui, analisando os dados de inflação 
do IBGE está sendo revista. Há um acúmulo de pressões de custos que ainda não 
foram captados pelos índices de preço ao consumidor.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/ha-sinais-de-inflacao-represada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 09:13:21
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus O aumento de casos na cidade de Nova York mostra que o 
coronavírus ainda é amp;#8220,uma força a ser reconhecidaamp;#8221,, disse o 
governador Mais de 400nbsp;CNN.com amp;#8211, Canal RSS amp;#8211, A 
Trabalhadores enfrentam cortes iminentes no seguro saúde 100+nbsp;NYTamp;gt, 
Ciênciapor Reed Abelso Índia passa 6 milhões de casos de coronavírus CNN.com 
amp;#8211, Canal RSS [amp;hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-161/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-27 19:37:05
Título: Damares Alves emperra orçamento de seu ministério
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Descrição: Ministra ganha espaço entre conservadores e radicais, mas 
popularidade das redes sociais contrasta com gastos efetivamente feitos pelo 
Ministério da Família
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/damares-alves-emperra-orcamento-de-seu-
ministerio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-27 19:02:33
Título: Bolsonaro se sustenta com populismo barato, diz Estadão
Descrição: Em editorial, jornal diz que melhora da aprovação de governo mostrada
recentemente em pesquisa Ibope é um elogio à irresponsabilidade
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-se-sustenta-com-populismo-
barato-diz-estadao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-27 18:25:07
Título: Ricardo Salles coloca manguezais e restingas em risco
Descrição: Mudanças que serão debatidas na próxima reunião do Conama abrem 
espaço para especulação imobiliária e ocupação de mangues para produção de 
camarão
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/ricardo-salles-coloca-manguezais-e-
restingas-em-risco/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-27 17:45:08
Título: A universidade federal na visão de uma professora
Descrição: Veja a balbúrdia que uma instituição federal de ensino superior no 
interior de Pernambuco pode trazer para uma sociedade
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-universidade-federal-na-visao-de-uma-
professora/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-27 15:35:28
Título: Milionários receberam auxílio emergencial do governo federal
Descrição: Candidatos a prefeituras e a câmaras municipais aparecem entre os 
beneficiários das parcelas de R$ 600 voltadas aos mais vulneráveis
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/milionarios-receberam-auxilio-emergencial-
do-governo-federal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-27 14:40:10
Título: As críticas mal colocadas contra a defesa de Lula, por Luis Nassif
Descrição: Todos os pressupostos apontados pelo artigo estavam presentes nos 
argumentos levados aos juizes e procuradores.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/as-criticas-mal-colocadas-contra-a-defesa-
de-lula-por-luis-nassif/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 10:54:26
Título: Amigão: Em um ano na PGR, Aras move apenas uma ação contra Bolsonaro
Descrição: Por outro lado, a PGR se alinhou ao governo em mais de 30 vezes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/amigao-em-um-ano-na-pgr-aras-move-
apenas-uma-acao-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 10:18:18
Título: Trabalhadores menos escolarizados foram os que mais perderam renda 
durante a pandemia
Descrição: Dados do PNAD compilados pela consultoria IDados revelam que os 
trabalhadores que não completaram ensino médio perderam até 25% da renda. “É o 
lado sombrio de toda crise econômica\, diz economista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhadores-menos-escolarizados-foram-
os-que-mais-perderam-renda-durante-a-pandemia/
 

https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhadores-menos-escolarizados-foram-os-que-mais-perderam-renda-durante-a-pandemia/
https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhadores-menos-escolarizados-foram-os-que-mais-perderam-renda-durante-a-pandemia/
https://revistaforum.com.br/politica/amigao-em-um-ano-na-pgr-aras-move-apenas-uma-acao-contra-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/amigao-em-um-ano-na-pgr-aras-move-apenas-uma-acao-contra-bolsonaro/
https://jornalggn.com.br/artigos/as-criticas-mal-colocadas-contra-a-defesa-de-lula-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/artigos/as-criticas-mal-colocadas-contra-a-defesa-de-lula-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/noticia/milionarios-receberam-auxilio-emergencial-do-governo-federal/
https://jornalggn.com.br/noticia/milionarios-receberam-auxilio-emergencial-do-governo-federal/
https://jornalggn.com.br/noticia/a-universidade-federal-na-visao-de-uma-professora/
https://jornalggn.com.br/noticia/a-universidade-federal-na-visao-de-uma-professora/
https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/ricardo-salles-coloca-manguezais-e-restingas-em-risco/
https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/ricardo-salles-coloca-manguezais-e-restingas-em-risco/
https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-se-sustenta-com-populismo-barato-diz-estadao/
https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-se-sustenta-com-populismo-barato-diz-estadao/
https://jornalggn.com.br/noticia/damares-alves-emperra-orcamento-de-seu-ministerio/
https://jornalggn.com.br/noticia/damares-alves-emperra-orcamento-de-seu-ministerio/


Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 10:14:10
Título: Bolsonaro ignora estudos do Exército sobre controle e produção de armas
Descrição: Os documentos sustentam a importância dos atos para reforçar a 
fiscalização do setor e até auxiliar nas investigações de crimes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ignora-estudos-do-exercito-
sobre-controle-e-producao-de-armas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 09:25:13
Título: “Bia Kicis racista” vai parar nos TTs após deputada ironizar programa de
trainee com imagens de Moro e Mandetta
Descrição: Por conta de postagem, deputada foi chamada de racista nauseabunda, 
chula, pequena, inútil, abjeta, escória entre outras coisas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bia-kicis-racista-vai-parar-nos-
tts-apos-deputada-ironizar-programa-de-trainee-com-imagens-de-moro-e-mandetta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 09:24:58
Título: Bolsonaro aciona Polícia Federal contra Boulos por críticas nas redes
Descrição: Candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos pode 
ser intimado pela Polícia Federal a depor durante a campanha eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/bolsonaro-aciona-
policia-federal-contra-boulos-por-criticas-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 00:28:03
Título: 45 graus: Empresa de meteorologia faz alerta sobre “onda extraordinária”
de calor no Brasil esta semana
Descrição: A cidade de São Paulo pode ter o dia mais quente de sua história, 
Centro-Oeste pode registrar temperaturas entre 40ºC e 45ºC, \Risco de fogo será 
crítico\, diz MetSul
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/45-graus-empresa-de-meteorologia-faz-
alerta-sobre-onda-extraordinaria-de-calor-no-brasil-esta-semana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 23:56:36
Título: Gilmar Mendes manda indireta a Bia Kicis: “Racismo é crime e fomentá-lo 
também”
Descrição: Ministro do STF se manifestou após postagem racista de Bia Kicis 
(PSL-DF) em que a bolsonarista ataca Moro, Mandetta e a Magazine Luíza com piada
racista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/gilmar-mendes-manda-indireta-a-bia-
kicis-racismo-e-crime-e-fomenta-lo-tambem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 20:33:39
Título: Racismo: Bia Kicis (PSL-DF) ataca Moro, Mandeta, Magazine Luiza e negros
em uma só postagem
Descrição: Deputada bolsonarista usou 'black face' para criticar Moro e Mandetta
e ao mesmo tempo atacar o programa de trainee do Magazine Luiza, voltado 
exclusivamente para pessoas negras
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/racismo-bia-kicis-psl-df-ataca-
moro-mandeta-magazine-luiza-e-negros-em-uma-so-postagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 18:08:03
Título: Pela primeira vez na história, eleição tem mais candidatos negros do que
brancos
Descrição: Para este ano, partidos deverão distribuir proporcionalmente a verba 
de campanha entre brancos e negros. Eleição também tem recorde de mulheres 
inscritas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pela-primeira-vez-na-historia-eleicao-
tem-mais-candidatos-negros-do-que-brancos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 15:22:11
Título: Bolsonaro desconfia de infiltrados na equipe de Guedes: ‘Petistas que 
querem me ferrar’
Descrição: \Esses caras ficam vazando tudo\, reclamou o presidente, citando o 
secretário que disse à imprensa que aposentadorias seriam congeladas para 
viabilizar o Renda Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-desconfia-de-infiltrados-na-
equipe-de-guedes-petistas-que-querem-me-ferrar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 14:37:57
Título: Trump x Biden ou a guerra das cédulas de votação pelo correio, por 
Heloisa Villela
Descrição: Em quase todos os estados onde as pesquisas mostram uma disputa mais 
apertada, os dois partidos já têm um batalhão de advogados a postos para a 
guerra judicial que vai tomar conta do país
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-x-biden-ou-a-guerra-das-cedulas-
de-votacao-pelo-correio-por-heloisa-villela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 00:52:57
Título: A popularidade de Bolsonaro: precisamos voltar ao materialismo histórico
Descrição: Leia na coluna de Raphael Fagundes: Se é verdade que a popularidade 
de Bolsonaro aumentou, nos últimos meses, por conta do auxílio emergencial, 
somos inclinados a acreditar que as necessidades econômicas são um fator chave 
para dar condição a uma determinada escolha política
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/raphaelsilvafagundes/a-popularidade-
de-bolsonaro-precisamos-voltar-ao-materialismo-historico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-27 00:39:40
Título: “Acham que têm posse do meu corpo”, diz rapper negra atacada nas redes 
por namorar homem branco
Descrição: A carioca Ebony viu seu nome ficar na lista dos assuntos mais 
comentados do Twitter por conta de uma onda de críticas ao seu relacionamento 
interracial
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/acham-que-tem-posse-do-meu-corpo-
diz-rapper-negra-atacada-nas-redes-por-namorar-homem-branco/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-27 04:03:45
Título: A guerra fratricida do PSL nas eleições: partido vai fritar quem ousar 
divergir de Bolsonaro
Descrição: O bolsonarismo está voltando ao PSL. Mas os impeachments em SC e RJ 
são um recado do que acontece com os dissidentes.The post A guerra fratricida do
PSL nas eleições: partido vai fritar quem ousar divergir de Bolsonaro appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/27/eleicoes-psl-bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-27 03:00:00
Título: Crise pandêmica acelera transformações que já estavam em curso. 
Entrevista especial com Victor Ximenes Marques
Descrição: Para compreendermos as consequências da pandemia causada pela covid-
19, é ne [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603199-crise-pandemica-acelera-transformacoes-
que-ja-estavam-em-curso-entrevista-especial-com-victor-ximenes-marques
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-28 06:59:54
Título: Fortnite X Apple: batalha entre game e 'big tech' chega aos tribunais 
hoje. Entenda
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Descrição: NOVA YORK — A disputa judicial entre Apple e Epic Games (dona do 
Fortnite) ganha força nesta segunda-feira, com decisões que influenciarão o 
futuro das lojas de aplicativos nos EUA e como as maiores plataformas de 
tecnologia do mundo ganham dinheiro com os desenvolvedores.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/fortnite-apple-batalha-entre-game-big-
tech-chega-aos-tribunais-hoje-entenda-24663783
 

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-28 06:45:40
Título: Hugo, o Neneca: goleiro do Flamengo deixou o Vasco ao perder ajuda de 
custo de R$ 600
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/hugo-neneca-goleiro-do-flamengo-deixou-
vasco-ao-perder-ajuda-de-custo-de-600-1-24664041
 

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-28 06:00:38
Título: Debora Diniz: 'A criminalização do aborto mata, persegue e não reconhece
a capacidade de escolha das mulheres'
Descrição: O aborto não saiu do debate público desde que o caso da menina do 
Espírito Santo, grávida aos 10 anos de idade após ser estuprada por um tio, veio
à tona no mês passado. 
Url :https://oglobo.globo.com/celina/debora-diniz-criminalizacao-do-aborto-mata-
persegue-nao-reconhece-capacidade-de-escolha-das-mulheres-24660572
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-28 07:00:42
Título: Marco Aurélio manda ao plenário ação que pede socorro a quilombolas 
contra Covid
Descrição: Marco Aurélio Mello mandou ao plenário do STF uma ação da Oposição 
que pede que o governo Bolsonaro elabore com urgência um plano para combater a 
pandemia em comunidades quilombolas. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/marco-aurelio-manda-ao-plenario-
acao-que-pede-socorro-quilombolas-contra-covid-24662284
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-28 06:38:05
Título: Como a pandemia pode acelerar a desindustrialização do Brasil
Descrição: Para economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da 
Indústria, pós-crise deve acelerar movimentos que vinham ganhando força nos 
últimos anos e que contribuem para diminuir participação do setor brasileiro no 
mercado global.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54284575
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-28 09:42:15
Título: Donald Trump: como o autodeclarado bilionário pode ter passado 10 anos 
sem pagar imposto de renda
Descrição: Trump disse que a reportagem do New York Times que detalha sua 
situação fiscal é 'notícia falsa'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54323413
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-28 08:47:25
Título: Quanto ouro ainda há para ser extraído no mundo (e quem tem as maiores 
reservas minerais)
Descrição: Especialistas acreditam que possamos ter chegado ao nível máximo 
possível de produção, que tende a decair.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54303668

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-27 10:50:43
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Título: Por que os EUA foram a única potência ocidental a rejeitar o sistema de 
saúde universal após a 2ª Guerra Mundial
Descrição: Em 1945, Harry Truman se tornou o primeiro presidente americano a 
endossar um plano nacional de seguro saúde que o governo pagaria por meio de 
impostos. Mas por que ele não conseguiu levar a ideia adiante?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54311898
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-27 09:53:58
Título: O traficante que deu origem ao culto do Senhor do Bonfim e outras 
descobertas do 'mapa da escravidão' em Salvador
Descrição: Site mapeia homenagens controversas, reparadoras e locais esquecidos 
de resistência à escravidão na capital baiana.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54181648
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-27 19:16:10
Título: A pesquisa que descobriu o 'GPS do cérebro' e abriu caminho para 
entender melhor o Mal de Alzheimer
Descrição: O trabalho realizado pelo neurocientista norueguês Edvard Moser, a 
pesquisadora May-Britt Moser e o cientista americano John O'Keefe rendeu a eles 
o Nobel de Medicina.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54223443
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-27 23:32:21
Título: A música trans negra que desafia o Brasil conservador
Descrição: As artistas Linn da Quebrada e Jup do Bairro enfrentam o racismo e a 
transfobia ao ritmo de funk brasileiro com a produtora e Dj Badsista
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-27/a-musica-trans-negra-que-
desafia-o-brasil-conservador.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-27 23:30:41
Título: Conselho do Meio Ambiente pode revogar nesta segunda proteção a 
manguezais e restingas 
Descrição: Atos defendidos pelo ministro Ricardo Salles privilegiam a instalação
de hotéis no litoral brasileiro, em detrimento de 1,6 milhão de hectares de 
áreas de proteção permanente
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-27/conselho-do-meio-ambiente-pode-
revogar-nesta-segunda-protecao-a-manguezais-e-restingas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-27 00:00:00
Título: Eleição americana é bom pretexto para se livrar de Ernesto Araújo
Descrição: Semana movimentada nos bastidores das relações internacionais 
brasileiras.Numa só jogada, os senadores aprovaram a nomeação de um batalhão de 
embaixadores e se deram o prazer de puxar as orelhas do chanceler Ernesto Araújo
por conta da visita a Roraima do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em
plena temporada eleitoral.É na aprovação de embaixadores que o Senado exerce o 
seu poder moderador sobre o Itamaraty.Leia mais (09/27/2020 - 23h15)
Url: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/colunas/mathias-alencastro/2020/09/eleicao-americana-e-bom-pretexto-para-se-
livrar-de-ernesto-araujo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-27 00:00:00
Título: Tudo que você queria saber sobre voto por correio. E que Trump não quer 
que você saiba
Descrição: Com a pandemia de coronavírus, o uso do voto por correspondência deve
aumentar consideravelmente nas eleições presidenciais dos EUA em 2020 -o que 
também deve atrasar a divulgação completa dos resultados.Leia mais (09/27/2020 -
23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/tudo-que-voce-queria-saber-sobre-voto-por-correio-e-que-
trump-nao-quer-que-voce-saiba.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-27 00:00:00
Título: Esquerda vence eleições em Montevidéu e superará 30 anos no comando da 
cidade
Descrição: A coalizão de esquerda Frente Ampla conquistou a prefeitura de 
Montevidéu nas eleições regionais realizadas no Uruguai neste domingo (27). A 
engenheira Carolina Cosse assumirá o cargo.Leia mais (09/27/2020 - 23h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/esquerda-vence-eleicoes-em-montevideu-e-superara-30-anos-no-
comando-da-cidade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-27 00:00:00
Título: É preciso esclarecer o que é o WhatsApp em debate sobre projeto de lei 
das fake news
Descrição: A desinformação é um problema sério que deve ser enfrentado por 
todos. A solução de longo prazo para o combate à desinformação reside na 
promoção da educação cívica e na ampliação de boa informação acessível aos 
cidadãos.Leia mais (09/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/e-preciso-esclarecer-o-que-e-o-whatsapp-em-debate-sobre-
projeto-de-lei-das-fake-news.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-27 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro pressiona por turismo em terras indígenas e coloca 
'jabuti' em plano contra Covid-19
Descrição: Nos planos de combate à Covid-19 em aldeias enviado ao ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, o governo federal incluiu o que foi visto como \jabuti\
por lideranças indígenas: a exploração do etnoturismo em suas terras.Leia mais 
(09/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/governo-bolsonaro-pressiona-por-turismo-em-terras-
indigenas-e-coloca-jabuti-em-plano-contra-covid-19.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-27 00:00:00
Título: Direita conservadora mira capitais com policiais, pastores e empresários
Descrição: O policial-pastor já anunciou a principal novidade para o Carnaval de
Salvador, caso seja eleito: uma festa evangélica batizada de Cristoval. Em 
Natal, o outrora sisudo empresário lançou sua candidatura empunhando uma 
palmatória de meio metro de comprimento e prometeu dar uma surra na 
corrupção.Leia mais (09/27/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/direita-conservadora-mira-capitais-com-policiais-pastores-e-
empresarios.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-28 10:55:00
Título: Comissão mista da Covid-19 ouve secretário especial da Fazenda
Descrição: ...
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695786-comissao-mista-da-covid-19-ouve-
secretario-especial-da-fazenda/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2020-09-27 23:03:00
Título: Equipe econômica terá de controlar despesas para garantir cumprimento do
teto de gastos
Descrição: Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas prevê estouro de R$ 
1,9 bi do teto de gastos se nenhuma medida for adotada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696077-equipe-economica-tera-de-
controlar-despesas-para-garantir-cumprimento-do-teto-de-gastos/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-28 03:33:09
Título: Twitter remove agência de notícias RIA Novosti de seu sistema de busca
Descrição: A introdução de restrições a veículos de imprensa russos continua a 
todo vapor por redes sociais norte-americanas. Desta vez, Twitter apagou a conta
da RIA Novosti do seu sistema de busca.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020092816136190-twitter-remove-agencia-
ria-novosti-sistema-busca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-28 01:46:32
Título: TSE faz parceria com redes sociais para combater fake news
Descrição: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, revelou neste domingo (27), em entrevista à emissora GloboNews, que uma
parceria com as principais redes sociais foi celebrada para combater fake news 
durante as eleições.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020092816136149-tse-faz-parceria-com-
redes-sociais-para-combater-fake-news/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-27 22:49:50
Título: Pandemia provoca queda de 66% no setor de turismo do Amazonas
Descrição: O setor de turismo no Amazonas registrou uma queda de 66% no 
faturamento em função das medidas de isolamento social adotadas em virtude da 
pandemia de COVID-19. O setor registrou redução de 72% do faturamento das 
agências de turismo e de 70%, na área de hospedagens.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020092716136117-pandemia-provoca-queda-
de-66-no-setor-de-turismo-do-amazonas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-27 14:38:07
Título: Fundação Palmares não comemorará mês da consciência negra, diz site
Descrição: A Fundação Cultural Palmares, órgão cultural do governo voltado ao 
fomento e preservação da cultura negra no país, não realizará atividades de 
comemoração da consciência negra em novembro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020092716135767-fundacao-palmares-nao-
comemorara-mes-da-consciencia-negra-diz-site/
 

https://br.sputniknews.com/brasil/2020092716135767-fundacao-palmares-nao-comemorara-mes-da-consciencia-negra-diz-site/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020092716135767-fundacao-palmares-nao-comemorara-mes-da-consciencia-negra-diz-site/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020092716136117-pandemia-provoca-queda-de-66-no-setor-de-turismo-do-amazonas/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020092716136117-pandemia-provoca-queda-de-66-no-setor-de-turismo-do-amazonas/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020092816136149-tse-faz-parceria-com-redes-sociais-para-combater-fake-news/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020092816136149-tse-faz-parceria-com-redes-sociais-para-combater-fake-news/
https://br.sputniknews.com/russia/2020092816136190-twitter-remove-agencia-ria-novosti-sistema-busca/
https://br.sputniknews.com/russia/2020092816136190-twitter-remove-agencia-ria-novosti-sistema-busca/
https://www.camara.leg.br/noticias/696077-equipe-economica-tera-de-controlar-despesas-para-garantir-cumprimento-do-teto-de-gastos/
https://www.camara.leg.br/noticias/696077-equipe-economica-tera-de-controlar-despesas-para-garantir-cumprimento-do-teto-de-gastos/

