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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-30 00:54:12
Título: Solamente 33% de los candidatos a alcaldes de las 26 capitales 
brasileñas son negros
Descrição: Tres capitales no tendrán candidatos negros. “Es la retroalimentación
de la hegemonía blanca”, lamenta Douglas Belchior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/30/solamente-33-de-los-candidatos-
a-alcaldes-de-las-26-capitales-brasilenas-son-negros

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Número de militares e policiais candidatos a prefeito é o maior em 16 
anos
Descrição: Na primeira eleição após a chegada de Jair Bolsonaro (sem partido) ao
Planalto em meio a uma onda conservadora, o número de policiais e militares que 
concorrem ao cargo de prefeito atingiu o maior patamar em 16 anos.Leia mais 
(09/29/2020 - 21h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/numero-de-militares-e-policiais-candidatos-a-prefeito-e-o-
maior-em-16-anos.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-29 10:49:06
Título: IBGE: preços na indústria brasileira registram maior alta desde 2014
Descrição: O Índice de Preços ao Produtor (IPP) registrou inflação de 3,28% de 
produtos na saída das fábricas brasileiras em agosto deste ano.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020092916146206-ibge-precos-na-
industria-brasileira-registram-maior-alta-desde-2014/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 21:23:51
Título: No RJ, ações socioeducativas deixam pasta da Educação e passam à 
Segurança Pública
Descrição: Mudança aprovada na Alerj visa permitir que agentes de segurança 
socioeducativa tenham tratamento de policiais penais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/no-rj-acoes-socioeducativas-
deixam-pasta-da-educacao-e-passam-a-seguranca-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 20:34:14
Título: PL de Doria que extingue 10 empresas públicas de São Paulo tem votação 
adiada
Descrição: Sem passar por comissões e com 623 emendas vetadas, projeto extingue 
autarquias e demite funcionários em meio à crise
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/pl-de-doria-avanca-e-10-
empresas-publicas-de-sao-paulo-podem-ser-extintas-ate-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 18:58:22
Título: Pantanal: chuva não ajuda e fogo já destruiu 93% do parque do Encontro 
das Águas
Descrição: Período chuvoso não diminuiu alastramento dos incêndios, que 
continuam avançando em tempo recorde para grandes áreas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/pantanal-chuva-nao-ajuda-e-fogo-
ja-destruiu-93-do-parque-do-encontro-das-aguas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 18:20:55
Título: Jornalistas internacionais publicam manifesto pela liberdade de Julian 
Assange
Descrição: Grupo de profissionais ressalta que a acusação contra o australiano 
abre precedente para perseguição de jornalistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/jornalistas-internacionais-
publicam-manifesto-pela-liberdade-de-julian-assange
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 18:01:34
Título: Ao usar verba da educação, Renda Cidadã vai tirar de quem precisa, diz 
pesquisadora
Descrição: Em nova manifestação sobre programa de renda mínima, gestão Bolsonaro
manifesta intenção de retirar verbas do Fundeb
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/ao-usar-verba-da-educacao-renda-
cidada-vai-tirar-de-quem-precisa-diz-pesquisadora
 
Fonte: Brasil de Fato
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 16:59:17
Título: Pequenos agricultores lançam propostas aos candidatos nas eleições 
municipais do Rio
Descrição: Carta elaborada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 
apresenta temas para a construção de políticas públicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/pequenos-agricultores-lancam-
propostas-aos-candidatos-nas-eleicoes-municipais-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 15:44:54
Título: Nas capitais, 21% dos candidatos negros a prefeito já se declararam 
brancos
Descrição: “Não devemos cair na armadilha do ‘meu avô era negro’”, alerta 
ativista negro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/nas-capitais-21-dos-candidatos-
negros-a-prefeito-ja-se-declararam-brancos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 15:17:40
Título: Navio iraniano com 32 mil toneladas de combustível chega à Venezuela
Descrição: Embarcação atracou na Ilha Margarida e nas próximas 12 horas deve 
chegar à refinaria de El Palito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/navio-iraniano-com-32-mil-
toneladas-de-combustivel-aporta-nas-costas-venezuelanas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 14:33:41
Título: MP conclui investigação e aponta Flávio Bolsonaro como líder de 
organização criminosa
Descrição: Denúncia pelos crimes que envolvem o senador e seu ex-assessor 
Fabricio Queiroz será encaminhada ao TJ-RJ nesta terça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/mp-conclui-investigacao-e-
aponta-flavio-bolsonaro-como-lider-de-organizacao-criminosa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 14:08:36
Título: Inscrições para vagas remanescenstes do Prouni terminam nesta quarta 
(30) 
Descrição: Segundo Ministério da Educação, mais de 90 mil bolsas ainda estão 
disponíveis para estudantes e professores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/inscricoes-para-vagas-
remanescenstes-do-prouni-terminam-nesta-quarta-30
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-09-29 12:09:09
Título: A cada 15 candidaturas à prefeitura das capitais brasileiras, apenas 1 é
mulher negra
Descrição: “É a reafirmação do lugar destinado às mulheres negras no 
heteropatriarcado branco”, critica a escritora Bianca Santana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/a-cada-15-candidaturas-a-
prefeitura-das-capitais-brasileiras-apenas-1-e-mulher-negra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 10:44:54
Título: Auxílio emergencial: confira calendários de pagamento das parcelas de R$
600 e R$ 300
Descrição: Os pagamentos seguem três calendários diferentes dependendo de qual 
requisito o beneficiário se encaixa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/auxilio-emergencial-confira-
calendarios-de-pagamento-das-parcelas-de-r-600-e-r-300
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-29 09:37:20
Título: Somente 33% dos candidatos a prefeitos das 26 capitais brasileiras são 
negros
Descrição: Três capitais não terão candidaturas negras. “É a retroalimentação da
hegemonia branca”, lamenta Douglas Belchior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/29/somente-33-dos-candidatos-a-
prefeitos-das-26-capitais-brasileiras-sao-negros
 
 

 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 03:16:01
Título: Bate-boca no primeiro debate entre Trump e Biden, veja como foi
Descrição: O primeiro debate entre o presidente Donald Trump e o vice Joe Biden 
foi recheado de insultos e bate-bocas. No confronto da noite desta terça-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bate-boca-no-primeiro-debate-entre-
trump-e-biden-veja-como-foi/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-30 00:11:40
Título: Juíza do Paraná não tinha tinha intenção de discriminar réu, diz TJPR
Descrição: A juíza Inês Zarpelon, da 1ª Vara Criminal de Curitiba, não tinha a 
intenção de discriminar ou de injuriar racialmente um réu condenado por ela. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/juiza-do-parana-nao-tinha-tinha-
intencao-de-discriminar-reu-diz-tjpr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 23:11:54
Título: Justiça suspende o ‘libera geral’ de Ricardo Salles para ocupação de 
restingas e manguezais
Descrição: A 23ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro suspendeu, nesta terça-
feira (29), as decisões da reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/justica-suspende-o-libera-geral-de-
ricardo-salles-para-ocupacao-de-restingas-e-manguezais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 23:00:47
Título: Bolsonaro veste o figurino de defensor dos animais, assista ao vídeo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro vestiu nesta terça (29) o figurino de 
protetor dos animais. Ele sancionou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, a
Lei 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-veste-o-figurino-de-
defensor-dos-animais-assista-ao-video/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 22:10:17
Título: Centrais Sindicais pressionam Congresso pela prorrogação do auxílio de 
R$ 600
Descrição: Esta terça (29) está sendo marcada pela mobilização das Centrais 
Sindicais em Brasília na campanha “600 Pelo Brasil – Coloca o Auxílio 
Emergencial pra votar, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/centrais-sindicais-pressionam-
congresso-pela-prorrogacao-do-auxilio-de-r-600/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 21:05:13
Título: Pix: pagamentos instantâneos podem aposentar as maquinhas da Folha e da 
Globo
Descrição: A guerra do governo Bolsonaro contra as maquininhas de pagamentos 
eletrônicos ganhou um novo capítulo com o surgimento do Pix, do Banco Central, e
podem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pix-pagamentos-instantaneos-podem-
aposentar-as-maquinhas-da-folha-e-da-globo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 20:09:45
Título: Considerada “gripezinha” por Bolsonaro, covid-19 já matou mais de 1 
milhão de pessoas no mundo
Descrição: Enquanto o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, volta a repetir que 
se trata de uma gripezinha, o mundo chora a perda de mais de 1 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/considerada-gripezinha-por-
bolsonaro-covid-19-ja-matou-mais-de-1-milhao-de-pessoas-no-mundo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 19:48:33
Título: Justiça liberta hackers que teriam invadido o celular de Sérgio Moro
Descrição: O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, mandou soltar 
Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, acusados de invadir os telefones 
celulares do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/justica-liberta-hackers-que-teriam-
invadido-o-celular-de-sergio-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 18:47:14
Título: Eleições 2020: saiba como pesquisar candidatos a prefeito e vereador de 
sua cidade, assista
Descrição: O Blog do Esmael publica um rápido tutorial sobre como consultar 
candidaturas a prefeito e vereador nos 5.570 municípios brasileiros. Consultas 
por município e cargo, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/eleicoes-2020-saiba-como-pesquisar-
candidatos-a-prefeito-e-vereador-de-sua-cidade-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 18:32:26
Título: Polícia Federal vai investigar Ricardo Noblat por suposta ameaça à 
Bolsonaro
Descrição: O ministro da Justiça, André Mendonça, pediu à Polícia Federal a 
abertura de um inquérito policial para investigar o jornalista Ricardo Noblat 
por uma publicação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/policia-federal-vai-investigar-
ricardo-noblat-por-suposta-ameaca-a-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 17:23:04
Título: Renda Cidadã pode chegar a R$ 500
Descrição: O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), afirmou nesta terça-feira (29) que o valor a ser pago pelo Renda Cidadã
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/renda-cidada-pode-chegar-a-r-500/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 15:47:48
Título: Artigo: A esquerda precisa fazer uma releitura do Brasil, por José 
Dirceu
Descrição: A esquerda precisa fazer uma releitura do Brasil É preciso ler para 
além da conjuntura mas, ao mesmo tempo, estar à altura dos novos tempos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/artigo-a-esquerda-precisa-fazer-
uma-releitura-do-brasil-por-jose-dirceu/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 14:58:37
Título: Jogador do Santos enfatiza a luta contra o racismo no futebol
Descrição: Além das quatro linhas: Marinho, importante jogador do Santos, 
enfatiza a luta contra o racismo e cita exemplos de LeBron e Hamilton Atacante 
do Santos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/jogador-do-santos-enfatiza-a-luta-
contra-o-racismo-no-futebol/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 14:06:38
Título: [Vídeo] Moro é o “juiz ladrão” no jogo em que Lula é o craque
Descrição: Em um vídeo publicado pelo ex-presidente Lula no Twitter, o ex-juiz 
Sérgio Moro é o árbitro de futebol, os procuradores da Lava Jato são 
bandeirinhas, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/video-moro-e-o-juiz-ladrao-em-jogo-
em-que-lula-e-o-craque/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 14:00:17
Título: Agências de “fact-checking” silenciam sobre fake news do Globo
Descrição: As agências de suposta checagem de fatos silenciaram vergonhosamente 
sobre a notícia falsa do jornal O Globo, edição desta segunda-feira (28). 
Nenhuma dessas fact-checking picaretas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/agencias-de-fact-checking-
silenciam-sobre-fake-news-do-globo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-29 13:37:15
Título: [Vídeo] Flávio Dino denuncia descaso no atendimento do INSS
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), publicou um vídeo com 
uma reportagem local mostrando as dificuldades que os trabalhadores 
encontrampara serem atendidos pelo INSS, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/video-flavio-dino-denuncia-descaso-
no-atendimento-do-inss/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-30 10:43:01
Título: Reforma ou retrocesso?, por Paulo Kliass
Descrição: A realidade é que parte de nossas elites em geral, as forças em torno
dos interesses do sistema financeiro internacional e a oligarquia do financismo 
tupiniquim nunca engoliram muito bem o desenho apresentado à Nação por Ulysses 
Guimarães.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/reforma-ou-retrocesso-por-paulo-kliass/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-30 10:28:22
Título: Aproveitar a boiada e aperfeiçoar a legislação ambiental, por Álvaro 
Rodrigues dos Santos
Descrição: Qual a feição, afinal, o Código e a Resolução pretendem proteger como
APPs – Áreas de Proteção Permanente? Seria a restinga enquanto feição geológica 
ou a restinga enquanto feição botânica?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/aproveitar-a-boiada-e-aperfeicoar-a-
legislacao-ambiental-por-alvaro-rodrigues-dos-santos/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-30 10:18:11
Título: O liberalismo, Roberto Campos e a questão do poder, por Roberto 
Bitencourt da Silva
Descrição: Roberto Campos deixa claro que o capitalismo só é compatível com as 
regras e práticas da democracia representativa (eu disse representativa, a 
modesta democracia representativa!), em circunstâncias muito especiais.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-liberalismo-roberto-campos-e-a-questao-
do-poder-por-roberto-bitencourt-da-silva/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-30 10:00:15
Título: Uma onda de remarcação de preços está a caminho
Descrição: Quando se analisam as grandes categorias, o quadro é igualmente 
preocupante.  É possível que as quedas da renda e do emprego, apesar de 
substanciais, não segurem a onda de remarcações que vêm a caminho. O que poderá 
tornar mais complicado o quadro social.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/uma-onda-de-remarcacao-de-precos-
esta-a-caminho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-30 09:00:40
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Os casos crescentes de Nova York são um aviso 86 CNN.com 
Por que a amp;#8216,imunidade coletivaamp;#8217, não pode nos salvar de COVID-19
Mais de 400 LA Times  Os aliados do Trump dizem que o vírus está quase 
terminando. amp;#8216,Bobagemamp;#8217,, dizem os especialistas. 15K NYTamp;gt, 
Washingtonpor Don Netanyahu diz que o bloqueio nacional de Israel deve durar 
pelo menos [amp;hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-163/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 23:54:21
Título: TV GGN 20h: as três ondas que poderão engolfar Bolsonaro
Descrição: Confira os comentários do jornalista Luis Nassif no boletim desta 
terça-feira, 29 de setembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-as-tres-ondas-que-poderao-
engolfar-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 23:47:57
Título: FIES e mais gastos da Educação terão corte em 2021, Fundeb teria aumento
Descrição: FIES terá corte de R$ 300 milhões, R$ 215 mi na educação profissional
e R$ 900 mi ensino superior. Quase a totalidade do aumento nos investimentos na 
educação são do Fundeb, agora ameaçado
Url :https://jornalggn.com.br/politicas-sociais/fies-e-mais-gastos-da-educacao-
terao-corte-em-2021-fundeb-teria-aumento/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 22:56:09
Título: Usando Lei de Segurança Nacional, deputado bolsonarista pede que PF 
investigue Felipe Neto e Boulos
Descrição: Parlamentar argumenta que os denunciados praticaram crime contra a 
Lei de Segurança Nacional por participação no ato “Antifa”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/usando-lei-de-seguranca-nacional-deputado-
bolsonarista-pede-que-pf-investigue-felipe-neto-e-boulos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 22:05:38
Título: Guedes coloca sigilo em documentos da reforma administrativa, indo 
contra regra da CGU
Descrição: CGU determina que os \documentos preparatórios\, no caso de uma PEC, 
são públicos a partir do momento que a proposta é enviada ao Legislativo
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/guedes-coloca-sigilo-em-documentos-da-
reforma-administrativa-indo-contra-regra-da-cgu/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 21:27:49
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de terça-feira, 29 de 
setembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
16/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 21:14:43
Título: “Espero que a mídia pare de assassinar a história brasileira”, diz 
Hildegard Angel
Descrição: Jornalista conta ao Cai na Roda, programa tocado pelas mulheres da 
redação do GGN, sua luta pelo reconhecimento da história de sua família
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/espero-que-a-midia-pare-de-assassinar-a-
historia-brasileira-diz-hildegard-angel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 20:44:01
Título: Em defesa da antipolítica, por Wilton Cardoso
Descrição: O resultado “psíquico” de décadas de decadência (1980-2008), seguidas
da última década de colapso (2010), é uma descrença geral com o mundo pós-
moderno, sua política e suas instituições democráticas.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/em-defesa-da-antipolitica-por-wilton-
cardoso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 20:40:18
Título: Gigante Pepe Mujica: “O único vício saudável é o amor”, por Ricardo 
Mezavila
Descrição: Mesmo que Pepe saia da política, a política não sairá dele. Suas 
críticas ao capitalismo e à burguesia estão eternizadas
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/gigante-pepe-mujica-o-unico-vicio-
saudavel-e-o-amor/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-29 20:09:35
Título: “Até minha chegada no Parlamento, Bolsonaro não era nada”, diz Jean 
Wyllys
Descrição: \Ele viu uma chance de parasitar a minha popularidade, que era 
nacional, a dele não era, ele era conhecido só no Rio de Janeiro\, diz ex-
deputado
Url :https://jornalggn.com.br/politica/ate-minha-chegada-no-parlamento-
bolsonaro-nao-era-nada-diz-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 10:17:35
Título: Ameaçada de morte, Talíria Petrone vai à ONU para pressionar resposta do
governo Bolsonaro
Descrição: Deputada cita mais de cinco gravações de pessoas tramando sua morte. 
Na ONU, ela pede proteção a todas as mulheres ameaçadas por violência política
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ameacada-de-morte-taliria-petrone-vai-
a-onu-para-pressionar-resposta-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 10:08:19
Título: CNN diz que Biden venceu debate contra Trump e democrata bate recorde de
arrecadação
Descrição: Desempenho do democrata encheu os cofres da campanha. Segundo Kate a 
direção de campanha de Biden, foram arrecadados US$ 3,8 milhões - algo em torno 
de R$ 21 milhões - durante e depois do embate com Trump
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Url :https://revistaforum.com.br/global/cnn-diz-que-biden-venceu-debate-contra-
trump-e-democrata-bate-recorde-de-arrecadacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 09:57:16
Título: Bolsonaro coloca ex-diretor de marketing do SBT na presidência da EBC
Descrição: Nome do publicitário Glen Lopes Valente foi defendido pelo ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, que é genro de Silvio Santos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-coloca-ex-diretor-de-
marketing-do-sbt-na-presidencia-da-ebc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 09:39:05
Título: Guedes cita Lula para defender “robusto programa de transferência de 
renda, como o Bolsa Família”, diz jornal
Descrição: Jornalista Vera Rosa, do Estadão, conta bastidores do almoço de 
parlamentares do Centrão com o ex-superministro da Economia de Bolsonaro, que 
teria jogado  a toalha em relação às reformas para se dedicar com afinco ao 
projeto 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-cita-lula-para-
defender-robusto-programa-de-transferencia-de-renda-como-o-bolsa-familia-diz-
jornal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 09:37:59
Título: Feijão carioca fica 45% mais caro em setembro e registra a maior alta 
entre alimentos
Descrição: Em geral, os produtos mais consumidos na pandemia tivera alta de 8,5%
em setembro, quando comparados com o mesmo mês em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/feijao-carioca-fica-45-mais-caro-em-
setembro-e-registra-a-maior-alta-entre-alimentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 08:39:40
Título: ONGs aliadas de Damares recebem verba de programa liderado por Michelle 
Bolsonaro
Descrição: Criado em 2019 para estimular o terceiro setor, o Pátria Voluntária 
distribuiu doações privadas sem edital e já consumiu R$ 9 milhões dos cofres 
públicos em publicidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ongs-aliadas-de-damares-recebem-verba-
de-programa-liderado-por-michelle-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 07:53:59
Título: Debate nos EUA: Biden critica queimadas na Amazônia e indica retaliações
ao governo Bolsonaro
Descrição: Candidato democrata promete fundo de US$ 20 bi para preservar 
floresta no Brasil, mas alertou para “consequências econômicas significativas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/debate-nos-eua-biden-critica-
queimadas-na-amazonia-e-indica-retaliacoes-ao-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 02:00:21
Título: Debate nos EUA: Trump foge de questão sobre quanto pagou de imposto de 
renda
Descrição: Quando o moderador Chris Wallace perguntou “quanto você pagou 
realmente em impostos”, o atual presidente disse apenas que “milhões de dólares,
em breve vocês saberão quanto”
Url :https://revistaforum.com.br/global/debate-nos-eua-trump-foge-de-questao-
sobre-quanto-pagou-de-imposto-de-renda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 01:34:00
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Título: Debate nos EUA: Trump acusa Biden de “fazer um acordo com o socialista 
Sanders”
Descrição: Atual presidente afirmou que seu adversário “ganhou por muito pouco 
nas primárias” (não é verdade) e que por isso “pactuou com a esquerda um 
programa em comum para implementar o socialismo no país”
Url :https://revistaforum.com.br/global/debate-nos-eua-trump-acusa-biden-de-
fazer-um-acordo-com-o-socialista-sanders/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 01:00:09
Título: Cerca de 5,7 milhões ficarão fora do auxílio de R$ 300, estima governo
Descrição: Além deles, outros 15,4 milhões não receberão todas as parcelas da 
extensão, porque não começaram a ganhar o benefício em abril
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cerca-de-57-milhoes-ficarao-fora-do-
pagamento-do-auxilio-de-r-300-estima-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 00:50:03
Título: Celso de Mello muda tramitação de recurso de Bolsonaro contra depoimento
presencial
Descrição: O ministro do STF ainda garantiu que o ex-ministro Sérgio Moro possa 
tentar impugnar o pedido da AGU
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celso-de-mello-muda-tramitacao-de-
recurso-de-bolsonaro-contra-depoimento-presencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 00:17:13
Título: Demissão massiva na Disney complica panorama eleitoral para Donald Trump
Descrição: Empresa anunciou a dispensa de mais de 28 mil funcionários de seus 
parques temáticos nos Estados Unidos. Um número enorme de pessoas que ficaram 
desempregadas faltando pouco mais de 30 dias para a eleição presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/global/demissao-massiva-na-disney-complica-
panorama-eleitoral-para-donald-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-30 00:13:30
Título: Vale tudo para reeleger Bolsonaro
Descrição: \O governo Bolsonaro manteria esse auxílio num prazo mais longo, até 
as eleições de 2022?\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/cid-benjamin/vale-tudo-para-
reeleger-bolsonaro-por-cid-benjamim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 23:29:41
Título: Nova lei: maus-tratos a cães e gatos podem render até 5 anos de prisão
Descrição: ...
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/direito-dos-animais/maus-tratos-a-
caes-e-gatos-podem-render-ate-5-anos-de-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 23:29:03
Título: Brasil segue em escalada de mortes, com 142,9 mil óbitos por Covid
Descrição: Ministério da Saúde registrou mais de 4,77 milhões de casos 
confirmados da doença no país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-segue-em-escalada-de-mortes-
com-1429-mil-obitos-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 23:17:41
Título: Premiê da Armênia diz que seu povo corre “risco de extinção” e pede 
ajuda a Putin
Descrição: País foi integrante da União Soviética e afirma estar sofrendo 
bombardeios por parte do Azerbaijão, que também integrou o bloco socialista, e 
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que conta com o apoio militar da Turquia, país responsável pelo genocídio 
armênio, em 1915
Url :https://revistaforum.com.br/global/premie-da-armenia-diz-que-seu-povo-
corre-risco-de-extincao-e-pede-ajuda-a-putin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 22:29:59
Título: Justiça do Rio concede liminar contra “revogaço” de Salles no Conama
Descrição: \É uma grande vitória para a causa ambiental\, celebrou o advogado 
Leonardo Marinho, um dos autores da ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-justica-do-rio-concede-
liminar-contra-revogaco-de-salles-no-conama/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 22:23:19
Título: O discreto charme da Libelu
Descrição: Se há uma característica da Libelu é que, entre todas as tendências 
da luta estudantil em ação no final da ditadura militar, ela foi a que mais 
encarnou a ideia de que  \é proibido proibir\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/o-discreto-charme-da-
libelu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 22:09:37
Título: Doleiros se disfarçam de entregadores para vender dólares de forma 
ilegal em Buenos Aires
Descrição: Restrições para a compra da moeda estadunidense, adotadas tanto por 
Alberto Fernández quanto por Mauricio Macri, fazem aumentar procura pelo câmbio 
negro, e a pandemia mudou as estratégias dos vendedores
Url :https://revistaforum.com.br/global/doleiros-se-disfarcam-de-entregadores-
para-vender-dolares-de-forma-ilegal-em-buenos-aires/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 22:04:37
Título: Em meio a queimadas recordes no Pantanal, ministro anuncia ferrovia no 
MT
Descrição: Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, celebra licença ambiental para 
obra que vai cortar cidades de Goiás e Mato Grosso e esquece que região enfrenta
maior número de focos de incêndio da história
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-meio-a-queimadas-recordes-no-
pantanal-ministro-anuncia-ferrovia-no-mt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 21:51:03
Título: Pressionado, Guedes estabelece teto de gastos como “última barreira”
Descrição: O ministro da Economia disse em reuniões que não aceita ver o Renda 
Cidadã ser colocado como exceção ao teto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pressionado-guedes-estabelece-teto-de-
gastos-como-ultima-barreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 20:39:17
Título: Maia cobra Guedes pelo Twitter e aumenta conflito
Descrição: O presidente da Câmara provocou o ministro em razão do \embargo\ da 
Reforma Tributária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-cobra-guedes-pelo-twitter-e-
aumenta-conflito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 19:53:20
Título: STF vai analisar ação que obriga governo Bolsonaro a criar plano de 
combate às queimadas do Pantanal
Descrição: Pedido apresentado pela Rede Sustentabilidade foi enviado para o 
plenário pelo ministro Marco Aurélio Mello
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-vai-analisar-acao-que-obriga-
governo-bolsonaro-a-criar-plano-de-combate-as-queimadas-do-pantanal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 19:25:31
Título: MP Eleitoral pede impugnação da candidatura de Crivella
Descrição: Petição tem por base decisão que torna prefeito do Rio inelegível por
oito anos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mp-eleitoral-pede-impugnacao-da-
candidatura-de-crivella/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-29 11:16:41
Título: Casal gay sofre ofensas e ameaças de mulher no interior de SP: “Isso não
é de Deus”
Descrição: Caso aconteceu dentro de uma clínica veterinária em Birigui (SP). 
Mulher ameaçou agredir o casal fora do estabelecimento e foi advertida por 
funcionário
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/casal-gay-sofre-ofensas-e-ameacas-de-
mulher-no-interior-de-sp-isso-nao-e-de-deus/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-29 20:39:21
Título: Os impostos de Trump: mil escândalos em um
Descrição: O vazamento da declaração de imposto de renda de Trump é uma explosão
de muitos escândalos diferentes, como um show de fogos de artifício.The post Os 
impostos de Trump: mil escândalos em um appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/29/donald-trump-impostos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-29 17:00:20
Título: Prepare-se para a ‘eleição mais miliciana da história’
Descrição: Para pesquisadores, disseminou-se pelo país a ideia que ordem e 
segurança só se resolvem com força e tiros. Mortes e agressões a políticos somam
112 somente neste ano.The post Prepare-se para a ‘eleição mais miliciana da 
história’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/29/prepare-se-eleicao-mais-miliciana-
historia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-29 11:30:14
Título: MBL sabia que era ‘impossível defender’ Flavio Bolsonaro, mas minimizou 
rachadinha
Descrição: Áudios inéditos mostram como movimento acumulou desgastes com Carlos 
Bolsonaro e armou o bote para Jair em encontro com Bebianno.The post MBL sabia 
que era ‘impossível defender’ Flavio Bolsonaro, mas minimizou rachadinha 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/29/mbl-bolsonaro-rachadinha-flavio/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-30 03:00:00
Título: A contradição fundamental é entre o caráter social da produção e o 
privado da apropriação. Entrevista especial com Helena Martins
Descrição: A centralidade que as tecnologias passaram a ocupar em várias esferas
da vida humana nos últimos 50 anos e a reestruturação produtiva pela qual o 
http://www.ihu.unisinos.br/603301-a-contradicao-fundamental-e-entre-o-carater-
social-da-producao-e-o-privado-da-apropriacao-entrevista-especial-com-helena-
martins
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-30 07:46:20
Título: Ação mira quadrilha que lava dinheiro com linha de crédito concedida a 
contas falsas
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Descrição: RIO - O Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime 
Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) realiza, na manhã desta quarta-
feira, a Operação Celulose. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/acao-mira-quadrilha-que-lava-dinheiro-com-
linha-de-credito-concedida-contas-falsas-24668276
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-30 11:00:30
Título: Aprovação de primeira fase da reforma tributária pode simplificar 
sistema e receber apoio de estados, diz Economia
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/aprovacao-de-primeira-fase-da-reforma-
tributaria-pode-simplificar-sistema-receber-apoio-de-estados-diz-economia-
24667912
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-30 06:33:19
Título: Macron critica retórica agressiva da Turquia sobre Nagorno-Karabakh
Descrição: PARIS – Opresidente francês Emmanuel Macron disse nesta quarta-feira 
que aretórica “beligerante” da Turquia encoraja o Azerbaijão aretomar a 
província separatista de Nagorno-Karabakh. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/macron-critica-retorica-agressiva-da-
turquia-sobre-nagorno-karabakh-24668259
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-30 07:00:42
Título: Personalidades da TV, música e do esporte aderem à campanha 'Alzheimer, 
conviver é viver'
Descrição: Personalidades da TV, da música, do esporte e da mídia aderiram à 
campanha 2020 de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Promovida pelo 
site Alzheimerebook desde 2015, a campanha foi realizada durante todo o mês de 
setembro — em especial 21/9, data dedicada ao Dia Mundial para Conscientização 
do Alzheimer 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/personalidades-da-tv-musica-do-
esporte-aderem-campanha-alzheimer-conviver-viver-1-24668189
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-30 07:15:14
Título: Prazo de Guedes para Brasil 'surpreender' termina hoje
Descrição: Termina hoje o prazo dado por Paulo Guedes para o Brasil 
“surpreender” e destravar a agenda de investimentos. Disse Guedes em 30 de 
junho, durante audiência pública virtual da comissão mista do Congresso que 
acompanha as medidas relacionadas ao coronavírus:“Temos aí 60, 90 dias para 
destravar a fronteira de investimento. Saneamento, cabotagem, setor elétrico, 
petróleo, gás natural. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/prazo-de-guedes-para-brasil-
surpreender-termina-hoje-24667913
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-30 06:48:35
Título: Debate Trump x Biden: os cinco momentos que marcaram o caótico 1º 
confronto presidencial
Descrição: Em 90 minutos, republicano e democrata discutiram poucos planos para 
o país e optaram por ataques pessoais e a familiares.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54352435
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-30 10:04:26
Título: Nova encíclica do papa Francisco é criticada 'por excluir mulheres'
Descrição: Mesmo antes de ser publicado, o novo documento papal vem provocando 
discórdia entre os fiéis, em especial nas feministas católicas. Para elas, a 
carta exclui as mulheres.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54349448
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-30 08:51:31
Título: As 'senhoras banqueiras' que organizam socorro financeiro a latinos 
durante pandemia 
Descrição: Em meio à crise econômica causada pela covid-19, comunidades formadas
por minorias sociais nos EUA têm recorrido a um método alternativo de poupança 
para superar as dificuldades de acesso a crédito no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54349198
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-29 20:47:02
Título: Argentina se torna um gigante geográfico
Descrição: Novo mapa oficial amplia a plataforma continental e se estende por 
dois continentes
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-29/argentina-se-torna-um-
gigante-geografico.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-29 19:20:41
Título: Retorno de Salvini passa por reformular estratégia e sufocar rebeliões 
numa Itália à deriva
Descrição: Acossado por diversos processos, escândalos de corrupção e um péssimo
resultado nas eleições regionais, ‘Il Capitano’ precisa resistir a ataques até 
mesmo em seu próprio partido, a Liga
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-29/retorno-de-salvini-
passa-por-reformular-estrategia-e-sufocar-rebelioes-numa-italia-a-deriva.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-29 15:49:37
Título: Aumenta a tensão entre autoridades e grupos feministas no México
Descrição: Em um contra-ataque do poder público, empresa é acusada de financiar 
ocupação da Comissão de Direitos Humanos e Governo diz que ativistas cobram de 
vítimas por serviços gratuitos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-29/aumenta-a-tensao-entre-
autoridades-e-grupos-feministas-na-cidade-do-mexico.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Anistia Internacional suspende atividades na Índia e acusa governo de 
perseguição
Descrição: A Anistia Internacional anunciou nesta terça-feira (29) a suspensão 
das suas atividades na Índia após o congelamento das suas contas bancárias e 
afirmou que a entidade é vítima de uma \caça às bruxas\ do governo indiano 
contra grupos de direitos humanos.Leia mais (09/29/2020 - 22h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/anistia-internacional-suspende-atividades-na-india-e-acusa-
governo-de-perseguicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Imigrantes perdem emprego na pandemia, mas maioria quer ficar no Brasil
Descrição: A pandemia de Covid-19 teve forte impacto sobre os imigrantes que 
vivem no Brasil, com muitos perdendo o emprego e chegando à situação de não ter 
o que comer. Apesar disso, uma minoria tem planos de voltar a seu país de origem
ou ir para um terceiro país, mostra um novo estudo.Leia mais (09/29/2020 - 
18h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/imigrantes-perdem-emprego-na-pandemia-mas-maioria-quer-ficar-
no-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
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Título: Argentina estabelece cota de transgêneros, transexuais ou travestis no 
setor público
Descrição: O governo argentino estabeleceu, por meio de um decreto presidencial,
que o setor público deverá contar com ao menos 1% de servidores transgêneros, 
transexuais ou travestis.Leia mais (09/29/2020 - 17h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/argentina-estabelece-cota-de-transgeneros-transexuais-ou-
travestis-no-setor-publico.shtml
 
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-30 00:00:00
Título: Porta aberta para a impunidade
Descrição: O comentário a seguir é de Luiz Antonio Guimarães Marrey, ex-
procurador-geral de Justiça de São Paulo. Trata de notícia publicada pelo 
Supremo Tribunal Federal sob o título \Primeira Turma mantém decisão de Júri que
absolveu réu contra prova dos autos\. (*) Segundo informa o STF, \a mudança de 
entendimento se deve à alteração na composição [...]Leia mais (09/30/2020 - 
01h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48239
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Defensoria Pública aciona STF contra prescrição de processos de filhos 
de hansenianos
Descrição: A Defensoria Pública da União tem enviado recursos ao STF propondo a 
imprescritibilidade dos crimes cometidos pelo governo federal contra os filhos 
de hansenianos entre as décadas de 1920 e 1975.Leia mais (09/29/2020 - 23h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/defensoria-publica-aciona-stf-contra-prescricao-de-
processos-de-filhos-de-hansenianos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Ministro da Justiça envia e-mail a deputados com repúdio a projeto sobre
Cannabis medicinal
Descrição: O Ministério da Justiça enviou nas últimas semanas aos e-mails de 
deputados uma moção de repúdio ao projeto de lei 399/2015, que legaliza o 
cultivo da Cannabis no Brasil para uso medicinal e industrial.Leia mais 
(09/29/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/ministro-da-justica-envia-e-mail-a-deputados-com-
repudio-a-projeto-sobre-cannabis-medicinal.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Bolsonaro prepara terreno para evitar desgaste com fim do auxílio
Descrição: Jair Bolsonaro tentou chutar para o lado a bomba-relógio em que se 
transformou o auxílio emergencial da pandemia. Preocupado com o impacto que o 
fim do pagamento deve ter sobre sua popularidade na virada do ano, o presidente 
fez uma jogada que pode reduzir parte das pressões sobre o Planalto.Leia mais 
(09/29/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2020/09/bolsonaro-prepara-terreno-para-evitar-
desgaste-com-fim-do-auxilio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
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Título: Pesquisa questiona custo de voto em mulheres e liga alerta para fraudes 
em cota de negros
Descrição: Às vésperas de uma eleição que pode aplicar pela primeira vez reserva
financeira para candidatos negros, a Justiça Eleitoral ainda tem dificuldade de 
fiscalizar outra cota, a de gênero.Leia mais (09/29/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/09/pesquisa-questiona-custo-de-voto-em-mulheres-e-liga-alerta-
para-fraudes-em-cota-de-negros.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Briga pela Comissão do Orçamento vira prévia de disputa pela Câmara
Descrição: A disputa entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Lira (PP-AL) pela 
presidência da Comissão de Orçamento (CMO) virou uma prévia da eleição para o 
comando da Câmara, avaliam deputados dos dois lados da rixa.Leia mais 
(09/29/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/briga-pela-comissao-do-orcamento-vira-previa-de-
disputa-pela-camara.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-29 00:00:00
Título: Entidades se reúnem com o Cade para pedir quebra de patente de droga 
contra hepatite
Descrição: Em reunião hoje com o Cade, entidades ligadas a saúde e direitos 
humanos vão reforçar o pedido para abertura de investigação sobre abuso do 
monopólio do sofosbuvir, usado contra hepatite C. O argumento é que o 
fabricante, Gilead, usa a patente de forma predatória e pratica preços 
exorbitantes que minam a capacidade pública de garantir o direito a saúde.Leia 
mais (09/29/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/09/entidades-se-reunem-com-o-cade-para-pedir-quebra-de-
patente-de-droga-contra-hepatite.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-30 01:32:00
Título: Lei sancionada aumenta pena para maus-tratos a cães e gatos
Descrição: Condenação pode chegar a cinco anos de prisão
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696780-lei-sancionada-aumenta-pena-para-
maus-tratos-a-caes-e-gatos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-30 01:02:00
Título: Frente da agropecuária diz que normas revogadas não eram compatíveis com
o Código Florestal
Descrição: O Conselho Nacional do Meio Ambiente revogou resoluções sobre a 
preservação de restingas e manguezais e sobre irrigação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696710-frente-da-agropecuaria-diz-que-
normas-revogadas-nao-eram-compativeis-com-o-codigo-florestal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-30 00:19:00
Título: Relator defende alterações no projeto de lei contra fake news
Descrição: Um dos pontos polêmicos defendidos por Orlando Silva é o novo tipo 
penal para punir o disparo em massa de notícias falsas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696749-relator-defende-alteracoes-no-
projeto-de-lei-contra-fake-news/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 23:35:00
Título: Congresso deve analisar 10 vetos presidenciais nesta quarta-feira
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Descrição: Veto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores
da economia até dezembro de 2021 é um dos mais polêmicos e ainda não tem acordo 
para votação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696692-congresso-deve-analisar-10-vetos-
presidenciais-nesta-quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 23:21:00
Título: Deputados sugerem alternativas para financiar Renda Cidadã
Descrição: Governo pensa em usar recursos da Educação e de precatórios
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696714-deputados-sugerem-alternativas-
para-financiar-renda-cidada/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 22:10:00
Título: Deputados da oposição pedem afastamento de Ricardo Salles
Descrição: Eles também defenderam, no Plenário, a votação de projetos de decreto
legislativo para reverter as decisões do Conama que retiraram a proteção de 
manguezais e restingas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696667-deputados-da-oposicao-pedem-
afastamento-de-ricardo-salles/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 21:59:00
Título: Câmara aprova MP que libera recursos para combate à Covid-19
Descrição: A medida precisa ser votada pelo Senado até a meia-noite desta 
quinta-feira ou perderá a validade. Já foram empenhados quase 80% dos recursos 
previstos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696661-camara-aprova-mp-que-libera-
recursos-para-combate-a-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 21:34:00
Título: Deputados aprovam MP que prevê R$ 20 bilhões para socorro a empresas na 
pandemia
Descrição: Recursos destinam-se à concessão de garantia a empréstimos feitos 
pelos bancos a empresas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696653-deputados-aprovam-mp-que-preve-r-
20-bilhoes-para-socorro-a-empresas-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 21:24:00
Título: Câmara aprova MP que beneficia empresas automotivas no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste
Descrição: Fabricantes de veículos deverão seguir patamares mínimos de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696618-camara-aprova-mp-que-beneficia-
empresas-automotivas-no-norte-nordeste-e-centro-oeste/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-29 21:20:00
Título: Projeto determina que dados pessoais de brasileiros sejam armazenados no
território nacional
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696533-projeto-determina-que-dados-
pessoais-de-brasileiros-sejam-armazenados-no-territorio-nacional/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-29 11:48:42
Título: Bolsonaro: 'estamos abertos a sugestões' para recuperação da economia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (29) que o 
governo está aberto a sugestões dos líderes partidários para propostas que visem
à recuperação da economia.
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020092916146384-bolsonaro-estamos-
abertos-a-sugestoes-para-recuperacao-da-economia/
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