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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 07:47:09
Título: A 20 dias da eleição, Bolívia vive onda de “fake news” contra Evo
Morales e esquerda
Descrição: Autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez contratou empresa dos EUA
acusada pelo Facebook de espalhar notícias falsas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/a-20-dias-da-eleicao-boliviavive-onda-de-fake-news-contra-evo-morales-e-esquerda
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 22:26:25
Título: “País renunció a su dignidad”, dice Roberto Amaral sobre
desmantelamiento de ciencia
Descrição: Exministro analiza el papel de la investigación en combate a covid
y \destrucción\ de industria nacional por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/pais-renuncio-a-su-dignidaddice-roberto-amaral-sobre-desmantelamiento-de-ciencia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 21:41:01
Título: Brasil registra 125 assassinatos e atentados contra políticos eleitos em
quatro anos
Descrição: A cada três dias o Brasil registra pelo menos um episódio de
agressões contra representantes eleitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/violencia-politica-cresce-nobrasil-e-maioria-dos-crimes-segue-sem-solucao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 21:15:53
Título: Revogação de normas de proteção ambiental pode gerar mais conflitos por
terra e água
Descrição: Alerta é feito por deputado da Frente Parlamentar pelos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável e endossado pela CPT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/revogacao-de-normas-de-protecaoambiental-podem-gerar-mais-conflitos-por-terra-e-agua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 20:45:56
Título: MPF reitera pedido de julgamento de ação de improbidade contra Ricardo
Salles
Descrição: Processo está parado na Justiça Federal desde 6 de junho, Psol
ingressou com pedido de responsabilização na PGR
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/mpf-reitera-pedido-dejulgamento-de-acao-de-improbidade-contra-ricardo-salles
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 19:31:50
Título: Entidades discutem o direito ao aborto e a luta contra o controle do
corpo feminino
Descrição: Dia de Luta pela Descriminalização e pela Legalização do Aborto na
América Latina e Caribe debate a urgência do tema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/entidades-discutem-o-direito-aoaborto-e-a-luta-contra-o-controle-do-corpo-feminino
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 18:48:09

Título: Moradores de Viçosa, em MG, protestam contra circulação de carretas de
minério
Descrição: Transtorno começou em meados de 2019, com o início das atividades da
empresa Zona da Mata Mineração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/moradores-de-vicosa-em-mgprotestam-contra-circulacao-de-carretas-de-minerio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 18:31:25
Título: Segundo debate expõe racha entre candidatos da direita em Porto Alegre
Descrição: Encontro organizado pela rádio Gaúcha aconteceu de forma peculiar
devido à pandemia, com participantes em seus carros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/segundo-debate-expoe-rachaentre-candidatos-da-direita-em-porto-alegre
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 17:07:25
Título: EUA cogitam levar Assange para a \prisão mais rígida da América\, diz
especialista
Descrição: Segundo depoente, jornalista pode ser colocado em uma vida de
isolamento por 23 horas diárias, se extraditado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/eua-cogitam-levar-assange-paraa-prisao-mais-rigida-da-america-diz-especialista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 15:38:50
Título: Solidariedade: MST doa 10 toneladas de alimentos a mil famílias em
Curitiba e região
Descrição: Alimentos foram doados em colaboração com padarias comunitárias e
agricultores familiares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/solidariedade-mst-doa-10toneladas-de-alimentos-a-mil-familias-em-curitiba-e-regiao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 09:56:18
Título: Privatização do metrô no DF gera alerta de aumento de tarifas e perda de
empregos
Descrição: Empresa escolhida pode lucrar R$ 3 bilhões, trabalhadores e
movimentos populares se opõem às concessões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/privatizacao-do-metro-no-dfgera-alerta-de-aumento-de-tarifas-e-perda-de-empregos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-28 08:18:25
Título: Zema apresentou data para volta às aulas sem \garantias sanitárias\, diz
sindicalista
Descrição: Denise Romano, coordenadora geral do Sind-UTE comenta a decisão do
governador, que autoriza a reabertura das escolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/28/zema-apresentou-data-para-voltaas-aulas-sem-garantias-sanitarias-diz-sindicalista
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 04:34:40
Título: Orçamento Participativo, por Enio Verri
Descrição: Por Enio Verri* Prefeitos e vereadores são o Executivo e o
Legislativo mais próximos da realidade da população. Diferente de deputado
estadual, federal, senador e
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/orcamento-participativo-por-enioverri/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 01:25:39
Título: PT divulga nota de repúdio à ação da PF contra Guilherme Boulos em SP

Descrição: O Partido dos Trabalhadores distribuiu uma nota oficial, na noite
desta segunda (28), condenando a ação da Polícia Federal e se solidarizando com
Guilherme Boulos,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pt-divulga-nota-de-repudio-a-acaoda-pf-conta-guilherme-boulos-em-sp/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 00:30:30
Título: Ex-garimpeiro, Bolsonaro prepara liberação da mineração em terras
indígenas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro e ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque, participaram nesta segunda-feira (28) do lançamento do Programa
Mineração e Desenvolvimento (PMD). A
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/ex-garimpeiro-bolsonaro-preparaliberacao-da-mineracao-em-terras-indigenas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 23:52:15
Título: Tirar dinheiro da Educação não é solução, dizem entidades estudantis
Descrição: As entidades estudantis amp;#8211,UBES, UNE e ANPGamp;#8211,
divulgaram uma nota conjunta, nesta segunda-feira (28), manifestando
inconformismo em relação a mais uma investida do governo Jair
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/tirar-dinheiro-da-educacao-nao-esolucao-dizem-entidades-estudantis/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 23:26:20
Título: Globo denuncia fake news do Globo
Descrição: O Globo, jornal dos Marinho, está batendo biela. No início desta
noite, a publicação registrou que o senador Flávio Bolsanaro (Republicanos-RJ)
tinha sido denunciado pelo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/globo-denuncia-fake-news-do-globo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 23:07:29
Título: Hoje foi um dia ruim para Bolsonaro, segundo o PT
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), fez um balanço de
como foi o início da semana para o presidente Jair Bolsonaro. A dirigente
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/hoje-foi-um-dia-ruim-parabolsonaro-segundo-o-pt/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 22:31:02
Título: Isso a Globo mostra: MP denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por
“rachadinha” na Alerj
Descrição: A TV Globo vai mostrar, daqui a pouco, a partir das 20h30, no Jornal
Nacional, que o Ministério Público do Rio (MP-RJ) denunciou nesta segunda-feira
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/isso-a-globo-mostra-mp-denunciaflavio-bolsonaro-e-queiroz-por-rachadinha-na-alerj/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 22:05:01
Título: Eleições 2020: PT pede vigilância dos militantes contra campanha de
mentiras nas redes
Descrição: A direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) orienta os
militantes e filiados para que denunciem as fake news contra a legenda nas redes
sociais.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pt-pede-vigilancia-dos-militantescontra-campanha-de-mentiras-nas-redes/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 22:02:40
Título: Bolsonaro anuncia fim do Bolsa Família e criação do Renda Cidadã com
dinheiro da educação

Descrição: Um dia após a alta da cirurgia que fez em São Paulo, neste fim de
semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que acabará com o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-anuncia-fim-do-bolsafamilia-e-criacao-do-renda-cidada-com-dinheiro-da-educacao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 21:33:52
Título: Bolsonaro enlouquece direita ao “entrar” na campanha de Boulos em SP
Descrição: Ironias à parte, a direita ficou estonteada, desnorteada,
enlouquecida com a amp;#8220,ajudaamp;#8221, do presidente Jair Bolsonaro na
campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-enlouquece-direita-aoentrar-na-campanha-de-boulos-em-sp/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 20:13:49
Título: SBT cancela debates do primeiro turno nas eleições 2020, diz comunicado
da emissora de Silvio Santos
Descrição: O Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, emissora do empresário e
apresentador Silvio Santos, comunicou nesta segunda-feira (28) que não irá
realizar debates nas capitais. A
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/sbt-cancela-debates-do-primeiroturno-nas-eleicoes-2020-diz-comunicado-da-emissora-de-silvio-santos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 19:56:15
Título: Eleições 2020: MP lança novas proibições para candidatos e eleitores por
causa da pandemia, confira
Descrição: O Ministério Público Eleitoral (MPE) vai lançar um novo índex de
proibições para candidatos e eleitores nestas eleições de 2020 por causa da
pandemia do
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/eleicoes-2020-mp-lanca-novasproibicoes-para-candidatos-e-eleitores-por-causa-da-pandemia-confira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 18:30:03
Título: Gleisi: PT vai devolver comida na mesa do povo e reconstruir o Brasil
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR),
numa convocação à militância para a disputa eleitoral iniciada nesta domingo,
27, afirmou que o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/gleisi-pt-vai-devolver-comida-namesa-do-povo-e-reconstruir-o-brasil/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 17:07:55
Título: Saúde e emprego são as principais preocupações dos eleitores, diz Paraná
Pesquisas
Descrição: Segundo a Paraná Pesquisas, os eleitores brasileiros querem que os
candidatos a prefeito discutam mais as questões de saúde e de geração de emprego
durante
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/saude-e-emprego-sao-as-principaispreocupacoes-dos-eleitores-diz-parana-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 16:54:26
Título: Ricardo Salles ‘passa a boiada’ e tira a proteção de restingas e
manguezais
Descrição: O ministro da destruição do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conseguiu
aprovar nesta segunda-feira (28) no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)
a retirada da proteção
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/ricardo-salles-passa-a-boiada-etira-a-protecao-de-restingas-e-manguezais/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2020-09-28 15:52:17
Título: Empresa francesa abandona projeto de exploração de petróleo na Amazônia
Descrição: A Total, empresa de petróleo francesa, anunciou nesta segunda-feira
(28) que fechou acordo para transferir para a Petrobras sua participação de 40%
em blocos de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/total-abandona-projeto-deexploracao-de-petroleo-na-amazonia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-28 15:49:26
Título: Após derrota para os Bolsonaro, Globo leva briga ao Supremo Tribunal
Federal
Descrição: A TV Globo não se conforma com a derrota que sofreu para os Bolsonaro
e por isso levou essa briga para o Supremo Tribunal Federal
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/apos-derrota-para-os-bolsonaroglobo-leva-briga-ao-supremo-tribunal-federal/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 10:29:51
Título: Bolsonaro na ONU, grande mídia e as queimadas: esquerdas devem conhecer
Ernst Bloch, por Wilson Ferreira
Descrição: E a propaganda atuou nesse tempo assíncrono do imaginário. Tanto o
discurso de Bolsonaro na ONU quanto a cobertura da grande mídia das queimadas no
Pantanal e Amazônia exploram esse imaginário assíncrono do “ódio ao presente”
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/bolsonaro-na-onu-grande-midia-e-asqueimadas-esquerdas-devem-conhecer-ernst-bloch-por-wilson-ferreira/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 10:23:08
Título: “Chamem a cavalaria!”, gritam os democratas, por Flavio Lobo
Descrição: Trump tornou-se o único presidente dos EUA, na vida política
contemporânea, a fomentar aberta e amplamente o descrédito em relação ao
mecanismo fundamental de legitimação de todo o sistema democrático.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/chamem-a-cavalaria-gritam-os-democrataspor-flavio-lobo/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 10:04:08
Título: A História do Brasil em Três Tempos: em memória dos 112 anos da morte de
Machado de Assis, por Sr. Semana
Descrição: Foi preciso a chegada ao poder de um sertanejo de origem muito pobre,
o primeiro presidente do Brasil não oriundo da elite, para que, depois de 181
anos, se fizesse alguma coisa no sentido de aproximar a realidade à ideia de
justiça social.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-historia-do-brasil-em-tres-tempos-emmemoria-dos-112-anos-da-morte-de-machado-de-assis-por-sr-semana/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 10:00:39
Título: Como o fundamentalismo impediu o Brasil de se tornar uma potência
exportadora
Descrição: Hoje em dia, o mercado da América Latina sofre com a invasão chinesa.
Por conta da queda do preço do petróleo e do boicote comercial dos Estados
Unidos, a Venezuela se tornou uma sombra do que representou no passado para as
exportações brasileiras.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/como-o-fundamentalismo-impediu-obrasil-de-se-tornar-uma-potencia-exportadora/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 09:00:29
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Mortes por Coronavírus ultrapassam um milhão em todo o
mundo 15K NYTamp;gt, Ciênciapor Richard Pérez-Peña Por que o verdadeiro número
de mortos Covid pode ser bem mais de 1 milhão Política 4K Bloombergpor Lisa

Especialistas temem que o número dobre antes que uma vacina esteja pronta 31K
CNN.com amp;#8211, Canal RSS amp;#8211, HP Hero Economia Negócios Como a
[amp;hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-162/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 23:18:24
Título: 28.09.2020 ! TV GGN 20h: Qual o desenho de país que o PT quer.
Entrevista com Aloizio Mercadante
Descrição: Aloizio Mercadante comenta o Plano de Reconstrução e Transformação do
Brasil, do PT.
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/28-09-2020-tv-ggn-20h-qual-o-desenho-depais-que-o-pt-quer-entrevista-com-aloizio-mercadante/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 22:56:37
Título: Por manifestar-se, Carol Solberg é denunciada pelo STJD
Descrição: A atleta foi denunciada hoje, dia 28, pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD) por ter se manifestado politicamente ao dizer ‘Fora
Bolsonaro’.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/por-manifestar-se-carol-solberg-edenunciada-pelo-stjd/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 21:56:47
Título: Precatórios podem engordar Renda Cidadã em R$40 bi, mas não são solução
estrutural
Descrição: Governo decide usar recursos para precatórios e Fundeb em novo Renda
Cidadã, que substituirá o Bolsa Família, que será extinto
Url :https://jornalggn.com.br/politica-fiscal/precatorios-podem-engordar-rendacidada-em-r40-bi-mas-nao-sao-solucao-estrutural/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 21:49:39
Título: Peculato, lavagem e ORCRIM: Flávio Bolsonaro é denunciado pelo MPRJ
Descrição: Depois de 2 anos de investigações, MPRJ apresenta denúncia de 300
páginas contra Flávio e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz
Url :https://jornalggn.com.br/politica/peculato-lavagem-e-orcrim-flaviobolsonaro-e-denunciado-pelo-mprj/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 21:41:35
Título: Para cumprir Teto 2021, Guedes sugere “substituições” em investimentos
públicos
Descrição: Para cumprir o Teto, Guedes disse que é preciso \reavaliar,
progressivamente, o uso de recursos\ e sugeriu o \barateamento do custo de
trabalho\.
Url :https://jornalggn.com.br/politica-fiscal/para-cumprir-teto-2021-guedessugere-substituicoes-em-investimentos-publicos/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 20:46:28
Título: Candidaturas femininas crescem, mas ainda são 34% do total, candidaturas
negras são maioria no País
Descrição: O Norte é a região com maior percentual de mulheres negras
concorrendo aos cargos, com 76%. Em seguida vem o Nordeste, com 68%
Url :https://jornalggn.com.br/politica/candidaturas-femininas-crescem-mas-aindasao-34-do-total-candidaturas-negras-sao-maioria-no-pais/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 20:37:22
Título: Para entender a ameaça do governo contra restingas e manguezais

Descrição: Ricardo Salles quer “passar a boiada” e permitir que ecossistemas de
riquíssima biodiversidade sejam arrasados por empreendimentos imobiliários e
cultivo de camarão
Url :https://jornalggn.com.br/politica/para-entender-a-ameaca-do-governo-contrarestingas-e-manguezais/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-28 19:43:20
Título: Pedalada: Bolsonaro é criticado por desviar recursos para Renda Cidadã
Descrição: Governo anunciou nesta segunda (28) o uso de recursos do Fundeb e de
verba destinada ao pagamento de precatórios para compor o Renda Cidadã
Url :https://jornalggn.com.br/politica/pedalada-bolsonaro-e-criticado-pordesviar-recursos-para-renda-cidada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 10:34:13
Título: Médica enviada por Damares para impedir aborto em menina diz que missão
foi “institucional”
Descrição: Mariângela Consoli de Oliveira participou de reunião com
representantes da ministra para discutir o caso da menina de 10 anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/medica-enviada-por-damares-para-impediraborto-em-menina-diz-que-missao-foi-institucional/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 10:29:17
Título: Bolsonaro dá aval para mineração em terras indígenas: “Reservas da
Amazônia são expressivas”, diz Mourão
Descrição: Em entrevista em programa de Augusto Nunes, o general ainda afirmou
que a preservação da Amazônia não é tarefa para os militares. \A preservação é
uma coisa civil. A proteção da Amazônia, que é defesa, é dos militares\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-da-aval-paramineracao-em-terras-indigenas-reservas-da-amazonia-sao-expressivas-diz-mourao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 09:49:57
Título: Vídeo: Rachel Sheherazade é dispensada por e-mail do SBT e alfineta
Silvio Santos
Descrição: Em vídeo de \até breve\ nas redes sociais, Rachel Sheherazade, que
foi censurada por Silvio Santos, diz que elevou a audiência do telejornal quando
\a opinião era uma marca do SBT Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/video-rachel-sheherazade-e-dispensadapor-e-mail-do-sbt-e-alfineta-silvio-santos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 01:56:51
Título: Ou a universidade se politiza ou desaparecerá, por Maria Carlotto
Descrição: \Para reagir a essa crise inédita da educação brasileira, preservando
e intensificando o processo de abertura que ocorreu no período recente,
precisamos de um movimento forte de todo o setor de educação\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/ou-a-universidade-se-politiza-oudesaparecera-por-maria-carlotto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 01:48:40
Título: Presidente da OAB assume defesa de Carol Solberg no STJD
Descrição: Atleta foi denunciada pela Procuradoria do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, por ter gritado “Fora Bolsonaro” após uma partida. Felipe
Santa Cruz será seu advogado, segundo informação do jornalista Juca Kfouri
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-da-oab-assume-defesa-decarol-solberg-no-stjd/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 01:42:09
Título: No Roda Viva, FHC diz que toparia frente ampla com Lula, “se for o caso”

Descrição: Tucano rechaçou comparações entre Lula e Bolsonaro mas evitou
criticar o atual presidente, e disse ainda esperar que \não precise\ de uma
frente em defesa da democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-roda-viva-fhc-diz-que-topariafrente-ampla-com-lula-se-for-o-caso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 00:24:14
Título: Governo Bolsonaro desafia Justiça e deixa indígenas sem água em Chapecó
Descrição: União foi condenada a fazer todo o necessário para o funcionamento de
bombas que abastecem a Terra Indígena Toldo Chimbangue, mas problema segue sem
solução
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-desafia-justica-edeixa-indigenas-sem-agua-em-chapeco/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 00:21:01
Título: Alberto Fernández afirma que está “comprometido com a legalização do
aborto” na Argentina
Descrição: Em pleno Dia Latino-Americano Pela Legalização do Aborto, e em meio a
jornada conjunta de movimentos feministas em toda a região, presidente argentino
disse que “penalização fracassou como política”
Url :https://revistaforum.com.br/global/alberto-fernandez-afirma-que-estacomprometido-com-a-legalizacao-do-aborto-na-argentina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 00:11:59
Título: Aparelhamento: Bolsonaro reafirma que vai escolher ministro evangélico e
com ‘valores’ do governo para o STF
Descrição: Declaração do presidente foi feita em café da manhã com evangélicos
nesta segunda-feira (28), próxima vaga no STF será a deixada por Celso de Mello,
que anunciou que se aposentará em outubro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/aparelhamento-bolsonaroreafirma-que-vai-escolher-ministro-evangelico-e-com-valores-do-governo-para-ostf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 23:00:49
Título: Padilha aciona TCU por denúncias de má aplicação da Lei Aldir Blanc pelo
governo Doria
Descrição: Segundo o parlamentar, a forma como a secretária de cultura de SP
aplica os recursos está \distante da ampla maioria dos seus trabalhadores e
artistas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-aciona-tcu-por-denuncias-dema-aplicacao-da-lei-aldir-blanc-pelo-governo-doria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 22:17:54
Título: Laboratório dos EUA suspende fase de testes de vacina contra o
coronavírus
Descrição: Farmacêutica Inovio, responsável pelo segundo projeto estadunidense
mais adiantado, teve que interromper sua segunda fase de testes, por
determinação das autoridades sanitárias do país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/laboratorio-dos-eua-suspende-fasede-testes-de-vacina-contra-o-coronavirus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 21:04:43
Título: Em lançamento de programa de mineração, Bolsonaro volta a falar em
“quinquilharias de nióbio”
Descrição: Em julho do ano passado, o presidente tentou \vender\ uma bijuteria
de nióbio em uma de suas lives
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-lancamento-de-programa-demineracao-bolsonaro-volta-a-falar-em-quinquilharias-de-niobio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 21:02:28
Título: Ataques coordenados a Manuela e ofensiva da PF contra Boulos
Descrição: Campanha da extrema direita contra candidatos de esquerda nas
eleições já começou. Com Cynara Menezes, Laura Capriglione e Ivana Bentes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ataques-coordenados-a-manuela-eofensiva-da-pf-contra-boulos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 20:47:22
Título: Jilmar Tatto grava vídeo de solidariedade a Boulos: “Vamos juntos na
luta contra Bolsonaro”
Descrição: Candidato do PT à prefeitura de São Paulo declarou apoio ao candidato
do PSOL, que é alvo da perseguição da PF devido a críticas a Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jilmar-tatto-grava-video-desolidariedade-a-boulos-vamos-juntos-na-luta-contra-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 19:41:24
Título: Parlamentares de oposição anunciam ações contra “revogaço” no Conama
conduzido por ruralistas
Descrição: Nesta segunda, o conselho derrubou restrições que buscavam preservar
áreas de restinga e manguezais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parlamentares-de-oposicao-anunciamacoes-contra-revogaco-no-conama-conduzido-por-ruralistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 19:17:33
Título: 28 de setembro: dia Latino-Americano e Caribenho pela Descriminalização
e Legalização do Aborto
Descrição: Criado em 1990 durante um encontro feminista na Argentina, o dia
serve para dar visibilidade aos movimentos de mulheres pelo direito ao aborto
legal e seguro, confira essa e mais notícias nas Notas Internacionais de Ana
Prestes
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/anaprestes/28-de-setembro-dialatino-americano-e-caribenho-pela-descriminalizacao-e-legalizacao-do-aborto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 19:04:33
Título: Sem apoio oficial, Crivella usa Bolsonaro em santinho
Descrição: \Me diga com que tu andas, que direi quem tu és\, diz santinho
publicado pelo prefeito, que apoiou os governos Lula e Dilma e agora se aproxima
de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sem-apoio-oficial-crivella-usabolsonaro-em-santinho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 18:30:03
Título: Milícia bolsonarista volta a atacar Manuela D’Ávilla e nacionaliza
eleições de Porto Alegre
Descrição: Candidata do PCdoB foi alvo de comentários machistas depois de
participação positiva no primeiro debate da disputa pela prefeitura
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/milicia-bolsonarista-volta-a-atacarmanuela-davilla-e-nacionaliza-eleicoes-de-porto-alegre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 18:28:10
Título: Jornal francês Liberatión cita prefeitura petista como exemplo de
combate ao coronavírus “à revelia de Bolsonaro”
Descrição: Reportagem mostra estratégia de testagem em massa e isolamento de
contaminados fez cidade ficar com mortalidade em um terço da nacional

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jornal-frances-liberation-citaprefeitura-petista-como-exemplo-de-combate-ao-coronavirus-a-revelia-debolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 18:27:49
Título: Homem arranca adesivo de campanha pelo pantanal e agride ambientalista
voluntária
Descrição: \É claramente uma atitude que a gente sabe que é partidária\, disse a
vítima do ataque
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-arranca-adesivo-de-campanha-pelopantanal-e-agride-ambientalista-voluntaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-28 18:14:29
Título: Uruguai: Pepe Mujica vai sair do Senado, não da política, por Rogério
Tomaz
Descrição: Mujica, sim, vai deixar no próximo mês o mandato para o qual foi
eleito em outubro de 2019. Daí para dar como fato consumado que ele vai “deixar
a política” é preciso ignorar a trajetória e a personalidade do ex-guerrilheiro
tupamaro
Url :https://revistaforum.com.br/global/uruguai-pepe-mujica-vai-sair-do-senadonao-da-politica-por-rogerio-tomaz/
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-28 11:30:38
Título: Mamãe Falei mentiu a dono da Jovem Pan que desafeto do MBL era criminoso
para tirá-lo do Pânico
Descrição: Áudios inéditos revelam que candidato a prefeito de São Paulo acusou
falsamente comediante de tentar invadir a sede do MBL armado.The post Mamãe
Falei mentiu a dono da Jovem Pan que desafeto do MBL era criminoso para tirá-lo
do Pânico appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/28/mamae-falei-mbl-crime-jovem-pan-panico/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-29 03:00:00
Título: O contato cultural amistoso entre indígenas e não indígenas sequer
começou. Entrevista especial com Henyo Trindade Barretto Filho
Descrição: Os dados apresentados no estudo “Não São Números, São Vidas! A ameaça
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/603252-o-contato-cultural-amistoso-entreindigenas-e-nao-indigenas-sequer-comecou-entrevista-especial-com-henyo-trindadebarretto-filho
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-29 07:44:44
Título: Caixa rejeita novas parcelas do auxílio em nome de Sara Giromini
Descrição: A Caixa finalmente bloqueou novos pagamentos do auxílio emergencial
em nome da extremista Sara Giromini.Segundo o Ministério da Cidadania, Sara
enviou em 30 de julho um ofício afirmando que havia sido vítima de uma fraude e
que não havia pedido o benefício.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/caixa-rejeita-novas-parcelas-doauxilio-em-nome-de-sara-giromini-24665796
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-29 07:00:20
Título: Renda Cidadã: 'Renegociar dívidas é calote?', diz relator sobre críticas
a adiamento de precatórios
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/renda-cidada-renegociar-dividas-calotediz-relator-sobre-criticas-adiamento-de-precatorios-24665926
Fonte: OGlobo

Data: 2020-09-29 07:11:36
Título: Hacker se isolou em Chapada dos Veadeiros para fazer série de ataques a
sistema do Detran
Descrição: O hacker Francisco Bruno de Souza Costa, preso por invadir o sistema
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e causar prejuízo de
mais de R$ 1,3 milhão aos cofres públicos, montou um confortável esconderijo no
município de Alto Paraíso de Goiás, isolado na Chapada dos Veadeiros.
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-29 07:00:12
Título: Alibaba quer abrir mercado chinês para produtos brasileiros
Descrição: A Alibaba decidiu ampliar o número de produtos brasileiros oferecidos
para os clientes chineses na plataforma TMall.Atualmente, já estão disponíveis
marcas como Tramontina e Havaianas.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/alibaba-quer-abrir-mercado-chinespara-produtos-brasileiros-24665744
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-29 07:15:06
Título: Mary Del Priore e as mulheres brasileiras de 1500 a 2020
Descrição: A história da mulher brasileira de 1500 a 2000: eis o mote do novo
livro da historiadora Mary Del Priore, Sobreviventes e guerreiras, que contará
histórias de resistência ao longo de 500 anos — ou, para ser preciso, 520,
considerando que Del Priore conta a também a história de Marielle Franco.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mary-del-priore-as-mulheresbrasileiras-de-1500-2020-24661933
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-29 00:54:36
Título: 1 milhão de mortos por covid-19: coronavírus segue se espalhando sem
sinais de parar
Descrição: Casos e mortes seguem em alta no mundo, e cientistas ainda não
encontraram uma vacina contra o coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54326146
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-28 21:21:18
Título: Os obstáculos do governo Bolsonaro para criar o Renda Cidadã
Descrição: Governo anunciou novo programa de transferência de renda sem detalhar
valores, evidenciando as dificuldades no Orçamento.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54334283
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-29 08:57:13
Título: Pix: como novo meio de pagamento desafia indústria de cartões,
maquininhas e grandes bancos
Descrição: Isenção de tarifas para realização transferências, que promete
colocar em xeque TED e DOC, é apenas uma pequena parte do impacto potencial.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54331169
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-28 23:38:51
Título: Menos cocaína e mais maconha, como mudou o consumo de drogas durante a
pandemia
Descrição: A Europa analisa como a covid-19 afetou o uso de entorpecentes: cai a
utilização dos estimulantes “sociais” e, em meio à restrição da mobilidade, os
vendedores encontram alívio no mercado ‘online’
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-28/menos-cocaina-e-maismaconha-como-mudou-o-consumo-de-drogas-durante-a-pandemia.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: O papel das rotas aéreas na propagação do coronavírus, ouça podcast

Descrição: Nesta segunda (28), o mundo atingiu uma nova marca: desde os
primeiros casos em dezembro de 2019, um milhão de pessoas morreram de Covid19.Leia mais (09/29/2020 - 05h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/09/o-papel-das-rotas-aereas-na-propagacao-do-coronavirusouca-podcast.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-28 00:00:00
Título: Trump e Biden buscam atrair eleitor pouco interessado em 1º debate nos
EUA
Descrição: O presidente Donald Trump e seu adversário, Joe Biden, enfrentam-se
na noite desta terça-feira (29) no primeiro debate entre os candidatos à Casa
Branca, na tentativa de dominar a narrativa e a atenção do eleitor cada vez
menos interessado neste tipo de evento.Leia mais (09/28/2020 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/trump-e-biden-buscam-atrair-eleitor-pouco-interessado-em-1odebate-nos-eua.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 10:56:00
Título: Câmara pode votar hoje projeto de estímulo à navegação
Descrição: Conhecido como projeto da \BR do Mar\, o texto apresentado pelo
governo prevê medidas para facilitar a navegação de cabotagem
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/695919-camara-pode-votar-hoje-projetode-estimulo-a-navegacao/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 10:53:00
Título: Comissão de Orçamento será instalada hoje
Descrição: ...
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696183-comissao-de-orcamento-serainstalada-hoje/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 01:43:00
Título: Proposta prevê compensação de faltas para estudantes esportistas ou
artistas
Descrição: Afastamento poderá ser compensado com atividades educacionais
domiciliares ou a distância
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692691-proposta-preve-compensacao-defaltas-para-estudantes-esportistas-ou-artistas/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 00:44:00
Título: Projeto prevê informação sobre benefício fiscal em documento de veículo
Descrição: Objetivo é evitar fraudes na revenda, principalmente dos automóveis
de locadoras
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692618-projeto-preve-informacao-sobrebeneficio-fiscal-em-documento-de-veiculo/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-28 23:56:00
Título: Projeto evita cobrança de taxas de cartório para casamento de pessoas de
baixa renda
Descrição: Código Civil já assegura a gratuidade, mas cartórios ainda cobram
pelo pagamento do juiz de paz
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692627-projeto-evita-cobranca-de-taxasde-cartorio-para-casamento-de-pessoas-de-baixa-renda/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-28 23:40:00

Título: Orçamento para mulheres tem queda em 2021
Descrição: Segundo dados apresentados em reunião na Câmara, proposta para o
próximo ano é 19% menor ao proposto para 2020
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696379-orcamento-para-mulheres-temqueda-em-2021/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-28 22:02:00
Título: Proposta susta resolução do Conama que revogou proteção a manguezais e
restingas
Descrição: ...
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696347-proposta-susta-resolucao-doconama-que-revogou-protecao-a-manguezais-e-restingas/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-28 21:00:00
Título: Proposta permite a qualquer médico fazer exame físico e mental para
habilitação de trânsito
Descrição: ...
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694438-proposta-permite-a-qualquermedico-fazer-exame-fisico-e-mental-para-habilitacao-de-transito/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-28 20:37:00
Título: Eleições municipais deste ano terão 66 deputados federais candidatos
Descrição: Desse total, 59 são candidatos a prefeito e 7 a vice-prefeito
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696286-eleicoes-municipais-deste-anoterao-66-deputados-federais-candidatos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-29 06:00:06
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 29 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (29), marcada pela decisão de Ricardo Salles de revogar medidas de
proteção ambiental, pelo debate entre Trump e Biden nos EUA e pela readoção de
medidas contra a COVID-19 em Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020092916144417-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-29-de-setembro-/

