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Mídia Alternativa

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 14:50:52
Título: PSOL confirma professor Elson Pereira como candidato à Prefeitura de 
Florianópolis
Descrição: O PSOL confirmou no domingo (6) a candidatura do professor Elson 
Pereira à prefeitura de Florianópolis (SC). Na convenção, o partido oficializou 
o resultado da plenária virtual que teve mais de 150 filiadas e filiados. Elson 
foi escolhido como cabeça de chapa de uma ampla coalizão da esquerda na cidade, 
que reúne nove organizações políticas. [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/psol-confirma-professor-elson-
pereira-como-candidato-a-prefeitura-de-florianopolis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 14:32:29
Título: Gleisi denuncia censura da grande mídia ao pronunciamento de Lula
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), usou o 
Twitter na manhã de hoje (8) para denunciar a censura da grande mídia ao 
pronunciamento feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 7 de 
Setembro, Dia da independência do Brasil. “Globo e TVs ignoram pronunciamento de
Lula. Inacreditável que o maior líder [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/gleisi-denuncia-censura-da-grande-
midia-ao-pronunciamento-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 14:22:05
Título: Bolsonaro está destruindo o SUS e a Saúde Pública, denuncia Lula
Descrição: O pronunciamento do ex-presidente Lula neste 7 de Setembro, Dia da 
Independência, abordou temas importantes da vida da população brasileira. Um 
deles foi a Saúde Pública e o desmonte do Sistema Único de Saúde em curso desde 
o golpe de 2016, e muito sentido nestes tempos de pandemia. O deputado José 
Guimarães (PT-CE) selecionou um [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-esta-destruindo-o-sus-e-
a-saude-publica-denuncia-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 13:38:54
Título: Câmara analisará nesta quarta-feira projeto que libera funcionamento do 
Conselho de Ética
Descrição: A Câmara dos Deputados pode analisar nesta quarta-feira (9) projeto 
de resolução que permite o funcionamento do Conselho de Ética durante o estado 
de calamidade pública decretado por causa da covid-19. A sessão do plenário está
marcada para as 10h30. Com a reabertura, o colegiado deve analisar o pedido de 
representação contra a deputada Flordelis [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/camara-analisara-nesta-terca-
feira-projeto-que-libera-funcionamento-do-conselho-de-etica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 13:27:32
Título: Eduardo Paes é alvo de busca e apreensão no Rio
Descrição: O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) cumpriu nesta terça-
feira (8) um mandado de busca e apreensão na casa de Eduardo Paes, ex-prefeito 
da cidade do Rio de Janeiro. O mandado foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana 
Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 
LEIA TAMBÉM Eduardo [&#8230,]
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Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/eduardo-paes-e-alvo-de-busca-e-
apreensao-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 13:22:36
Título: Pronunciamento de Lula movimenta PEC da segunda instância na Câmara
Descrição: O ótimo pronunciamento do ex-presidente Lula neste 7 de Setembro, Dia
da Independência, despertou os instintos mais primitivos na TV Globo. A emissora
dos Marinho correu ontem mesmo para requentar a PEC do deputado Fábio Trad (PSD-
MS) sobre a prisão para condenados em segunda instância, mesmo sem o trânsito em
julgado. A Globo insiste em [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pronunciamento-de-lula-movimenta-
pec-da-segunda-instancia-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 12:56:22
Título: Justiça do Equador confirma pena de 8 anos de prisão contra Correa
Descrição: O Tribunal de Cassação do Tribunal Nacional de Justiça (CNJ) do 
Equador ratificou nesta segunda-feira (7) a sentença contra o ex-presidente 
equatoriano Rafael Correa e outros ex-funcionários de seu governo processados 
por suborno agravado, no âmbito do caso conhecido como &#8220,Suborno 2012-
2016&#8221,. A decisão implica que Correa não poderá se candidatar a nenhum 
cargo nas [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/justica-do-equador-confirma-pena-
de-8-anos-de-prisao-contra-correa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 12:11:22
Título: Embaixada do Brasil em Paris é alvo de novos protestos no Dia da 
Independência
Descrição: Neste ano, por conta da pandemia, a Embaixada do Brasil em Paris não 
abriu as suas portas para a tradicional festa do 7 de setembro. Mas brasileiros 
residentes na Europa, membros de vários coletivos contra o governo Bolsonaro, 
foram protestar em frente à sede da Embaixada nesta segunda-feira (7). Enquanto 
um grupo de ativistas foi [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/embaixada-do-brasil-em-paris-e-
alvo-de-novos-protestos-no-dia-da-independencia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 11:38:50
Título: Em editoriais, Globo e Folha dão “beijo grego” na Lava Jato
Descrição: A Folha de S. Paulo, em editorial desta terça-feira (8), se diz 
contra o &#8220,beijo da morte&#8221, dado pela PGR na Lava Jato, mas, pelo 
visto, deseja um &#8220,beijo grego&#8221, na força-tarefa que era coordenada 
pelo procurador Deltan Dallagnol. Para o jornal paulistano, que na verdade é um 
banco, a Lava Jato tem que continuar [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/em-editoriais-globo-e-folha-dao-
beijo-grego-na-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 11:37:08
Título: Bolsonaro é alvo de panelaço durante pronunciamento no 7 de Setembro
Descrição: Várias cidades brasileiras registraram panelaço durante 
pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) feito em cadeia 
nacional de rádio e televisão nesta segunda-feira (7) por ocasião do 198º 
aniversário da independência do Brasil. Batizado de &#8220,Cala a boca 
Bolsonaro&#8221,, o protesto foi convocado por internautas nas redes sociais. 
Além de bater as panelas nas janelas, [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-e-alvo-de-panelaco-
durante-pronunciamento-no-7-de-setembro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-08 00:19:28
Título: “Não vai ter volta às aulas presenciais por causa da covid”, diz 



dirigente da CNTE
Descrição: Luiz Paixão Rocha, o Professor Paixão, diretor da CNTE (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Educação), disse que não vai ter volta às aulas 
presenciais por causa da Covid-19. Segundo Professor Paixão, as aulas 
presenciais só acontecerão depois que houver vacinação e imunização de toda a 
sociedade. O dirigente da CNTE lembrou no debate realizado pelo [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/nao-vai-ter-volta-as-aulas-
presenciais-por-causa-da-covid-diz-dirigente-da-cnte/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-08 12:01:20
Título: Pré-candidato no RJ, Eduardo Paes é alvo de operação e vira réu em 
investigação
Descrição: Ex-prefeito deve concorrer às eleições municipais do Rio de Janeiro e
ameaça reeleição de Marcelo Crivella
Link: https://www.brasildefato.com.br/2020/09/08/pre-candidato-no-rj-eduardo-
paes-e-alvo-de-operacao-e-vira-reu-em-investigacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-08 07:48:42
Título: Volta às aulas: protocolos não cumpridos e falta de estrutura preocupam
Descrição: De norte a sul do país, profissionais de educação alertam para os 
riscos trazidos por \volta precipitada\
Link: https://www.brasildefato.com.br/2020/09/08/volta-as-aulas-protocolos-nao-
cumpridos-e-falta-de-estrutura-preocupam
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 14:40:53
Título: Intervenção eleitoral explícita, por Ricardo Cappelli
Descrição: Pouco importa se Eduardo Paes é culpado ou inocente. Por que 
esperaram ele se lançar candidato para montar o espetáculo? A quem está servindo
esta nova \Operação\?
Link: https://jornalggn.com.br/artigos/intervencao-eleitoral-explicita-por-
ricardo-cappelli/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 14:26:05
Título: EUA podem proibir algodão da região de Xinjiang, na China, por supostas 
violações de direitos humanos
Descrição: A possível medida, que pode ocorrer já na terça-feira, ocorre em meio
a relatos sobre o uso de trabalho forçado em Xinjiang, onde a China realizou uma
repressão contra minorias muçulmanas.
Link: https://jornalggn.com.br/internacional/eua-podem-proibir-algodao-da-
regiao-de-xinjiang-na-china-por-supostas-violacoes-de-direitos-humanos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 14:15:50
Título: Giro GGN: Saúde no Brasil e mundo
Descrição: Algumas das notícias de saúde em jornais do Brasil e mundo.
Link: https://jornalggn.com.br/saude/giro-ggn-saude-no-brasil-e-mundo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 14:09:47
Título: Quem é a juíza que decide o caso Assange?
Descrição: Apesar de haver um tratado bilateral entre EUA e Reino Unido que 
proíbe a extradição por motivos políticos, a juíza decidiu fazer prevalecer a 
lei de extradição de 2003, de caráter genérico, que não considera a perseguição 
política como exceção
Link: https://jornalggn.com.br/politica/quem-e-a-juiza-que-decide-o-caso-
assange/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 13:34:36
Título: Julgamento de Assange abre precedente perigoso para jornalistas



Descrição: O que difere o trabalho do WikiLeaks do que é feito por jornalistas 
investigativos que cobrem assuntos do governo?
Link: https://jornalggn.com.br/politica/julgamento-de-assange-abre-precedente-
perigoso-para-jornalistas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 13:16:10
Título: Vídeo: Paratodos! Pela diversidade brasileira!
Descrição: O trabalho foi executado pela Orquestra Sinfônica da USP e Coralusp 
com participações especiais, como Anastácia, Kaê Guajajara, Negra Li, Taiana 
Takeua e do próprio Chico Buarque.
Link: https://jornalggn.com.br/musica/video-paratodos-pela-diversidade-
brasileira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 13:02:11
Título: Os dados do COVID-19 mostram o triplo do número de casos suspeitos e o 
dobro do risco para minorias étnicas
Descrição: Houve três vezes mais casos suspeitos de COVID-19 apresentados aos 
GPs durante o pico da pandemia do que mostrado nos resultados do teste COVID-19 
oficial, de acordo com uma pesquisa liderada pela Queen Mary University of 
London.
Link: https://jornalggn.com.br/saude/os-dados-do-covid-19-mostram-o-triplo-do-
numero-de-casos-suspeitos-e-o-dobro-do-risco-para-minorias-etnicas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 12:34:59
Título: A plena medida da crise agrícola e alimentar da América, por Corby 
Kummer
Descrição: Sobre PERILOUS BOUNTY - O colapso iminente da agricultura americana e
como podemos evitá-lo – de Tom Philpott
Link: https://jornalggn.com.br/artigos/a-plena-medida-da-crise-agricola-e-
alimentar-da-america-por-corby-kummer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 12:04:16
Título: Um “Grito dos Excluídos” reinventado: pandemia incendeia atos virtuais e
presenciais
Descrição: De norte a sul, tradicional protesto se adaptou em 2020 para proteger
o povo da covid
Link: https://jornalggn.com.br/cidadania/um-grito-dos-excluidos-reinventado-
pandemia-incendeia-atos-virtuais-e-presenciais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 11:45:18
Título: GGN Covid Mundo 08.09: Índia passa Brasil em casos, mas fica atrás em 
óbitos
Descrição: Na comparação da média móvel semanal em relação a 14 dias atrás, 
percebe-se o avanço da Argentina, Índia, França e Espanha.
Link: https://jornalggn.com.br/saude/ggn-covid-mundo-08-09-china-passa-brasil-
em-casos-mas-fica-atras-em-obitos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 11:30:16
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Coronavirus Mais de 500.000 casos de Covid-19 na Espanha, esporte 
global interrompido Mais de 200 A la une &#8211, França 24 &#8211, 
L&#8217,Actualité Inter O que está por trás da ameaça desigual de Covid Mais de 
400 BBC News  Surge o coronavírus na Índia à medida que infecções se espalham 
das cidades Mais de 100 Financial Times &#8211,  [&hellip,]
Link: https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-121/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 11:06:40



Título: A “independência” que se busca hoje no Brasil, por Sr. Semana
Descrição: A principal diferença entre a política externa de hoje e as 
anteriores, que também defendiam a submissão aos Estados Unidos, é a presença de
uma ideologia fundamentalista messiânica cristã.
Link: https://jornalggn.com.br/cidadania/a-independencia-que-se-busca-hoje-no-
brasil-por-sr-semana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 10:59:34
Título: Histórias de milicos e de micos do Exército   por Fábio de Oliveira 
Ribeiro
Descrição: História de como Lamarca conseguiu enganar o Exército e fugir de 
Eldorado SP.
Link: https://jornalggn.com.br/cronica/historias-de-milicos-e-de-micos-do-
exercito-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 10:21:38
Título: A Luis Inácio lhe falta um bom alfinete, por Letícia Sallorenzo
Descrição: Ou por que o discurso de Lula tentou mas não furou a bolha da 
esquerda
Link: https://jornalggn.com.br/analise/a-luis-inacio-lhe-falta-um-bom-alfinete-
por-leticia-sallorenzo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 10:00:42
Título: Coluna Econômica: a estratégia da “dupla circulação” do plano quinquenal
chinês
Descrição: A metodologia é direta. Xi define as metas. Depois, líderes de grupos
analisam propostas para cumprir as metas. As conclusões serão enfeixadas no 
plano quinquenal. Há consenso de que haverá prioridade para as medidas que 
contemplam o mercado interno.
Link: https://jornalggn.com.br/coluna-economica/coluna-economica-a-estrategia-
da-dupla-circulacao-do-plano-quinquenal-chines/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 09:00:17
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Outro oficial federal levanta questões sobre o cronograma
da vacina de Trump 86 CNN.com &#8211, Canal RS Economia A plena medida da crise 
agrícola e alimentar da América 500+ NYT&gt, Notícias principaispo Negócios 
Problemas de produção estimulam ampla revisão da FAA sobre lapsos do Boeing 
Dreamliner Mais de 500 WSJ.com: US Business 9h Samsung e Verizon assinam 
contrato [&hellip,]
Link: https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-147/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-08 01:06:49
Título: GGN Covid São Paulo 07.09: cai a ocupação de leitos de UTI
Descrição: Os gráficos de novos casos e óbitos mostram desaceleração em São 
Paulo. Em relação a 28 dias atrás, houve queda de 22,79% na média diária semanal
de novos casos e de  15,21% na média de novos óbitos. Na análise das 10 regiões 
mais populosas, percebe-se uma queda no número de casos nos últimos 7 dias. 
[&hellip,]
Link: https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-sao-paulo-07-09-cai-a-ocupacao-
de-leitos-de-uti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 14:37:00
Título: Bolsonarista, SBT dribla Globo e está prestes a fechar acordo para 
transmitir a Libertadores até 2022
Descrição: Emissora já teria acertado valores, número de jogos e horários das 
partidas com a Conmebol. Globo rompeu contrato em agosto
Link: https://revistaforum.com.br/esporte/bolsonarista-sbt-dribla-globo-e-esta-



prestes-a-fechar-acordo-para-transmitir-a-libertadores-ate-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 14:32:18
Título: 7×1: LULA e BOLSONARO e a diferença abissal entre um estadista e um 
apologista à ditadura
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta os pronunciamentos de Lula e
Bolsonaro no 7 de setembro, entre outras notícias do dia. Comentários de Renato 
Rovai e apresentação de Dri Delorenzo.
Link: https://revistaforum.com.br/videos/7x1-lula-e-bolsonaro-e-a-diferenca-
abissal-entre-um-estadista-e-um-apologista-a-ditadura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 14:19:29
Título: Advogado de ex-motoboy vai pedir confisco de passaporte e CNH de 
Maurício Mattar
Descrição: Em ação que dura mais de 20 anos, ator já perdeu em todas as 
instância e deve indenização de R$ 65 mil por agredir Rodrigo Mattos, que 
atualmente está desempregado
Link: https://revistaforum.com.br/cultura/advogado-de-ex-motoboy-vai-pedir-
confisco-de-passaporte-e-cnh-de-mauricio-mattar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 13:48:46
Título: Amazônia ou Bolsonaro? campanha mundial pressiona pela preservação da 
floresta
Descrição: Em protesto em Nova York, organizações querem que grandes empresas 
corresponsáveis pela destruição da Amazônia retirem verbas de Bolsonaro
Link: https://revistaforum.com.br/global/amazonia-ou-bolsonaro-campanha-mundial-
pressiona-pela-preservacao-da-floresta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 13:38:35
Título: “Alexandre Garcia é a personificação do Diário Oficial do Vivendas da 
Barra”, ironiza Boulos
Descrição: Pré-candidato à Prefeitura de SP criticou ataques de Bolsonaro à 
imprensa e chamou Garcia, Augusto Nunes e Constantino de \jornalistas de 
estimação\ do presidente
Link: https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-garcia-e-a-personificacao-
do-diario-oficial-do-vivendas-da-barra-ironiza-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 13:26:17
Título: Eduardo Bolsonaro sobre praias lotadas: “recado aos aspirantes a 
ditadores”
Descrição: Deputado federal também criticou governantes “autoritários” ou 
“hipócritas”
Link: https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-sobre-praias-
lotadas-recado-aos-aspirantes-a-ditadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 13:25:23
Título: Pré-candidato, ex-prefeito do Rio Eduardo Paes é denunciado por 
corrupção e alvo de busca e apreensão
Descrição: Paes, que teve a pré-candidatura oficializada pelo DEM à menos de uma
semana, pretende enfrentar na disputa o atual prefeito, Marcelo Crivella 
(Republicanos), primo de Edir Macedo e aliado de Bolsonaro
Link: https://revistaforum.com.br/politica/pre-candidato-ex-prefeito-do-rio-
eduardo-paes-e-denunciado-por-corrupcao-e-alvo-de-busca-e-apreensao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 12:49:29
Título: Em discurso, Bolsonaro plagia artigo de Roberto Marinho sobre apoio ao 
golpe de 64



Descrição: Presidente citou \radicalização ideológica, greves, desordem social e
corrupção generalizada\ ao justificar o golpe, mesmas palavras utilizadas pelo 
fundador do Grupo Globo em editorial
Link: https://revistaforum.com.br/politica/em-discurso-bolsonaro-plagia-artigo-
de-roberto-marinho-sobre-apoio-ao-golpe-de-64/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 12:33:05
Título: Goleiro Bruno diz “dormir tranquilo” após assassinato de Eliza Samudio
Descrição: O ex-goleiro do Flamengo, acusado de ser mandante do assassinato de 
Eliza Samudio, também declarou que “não deve pedir perdão a ninguém”, quando 
questionado sobre o caso
Link: https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/goleiro-bruno-diz-dormir-
tranquilo-apos-assassinato-de-eliza-samudio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 12:03:48
Título: Preço do arroz dispara e internautas relatam pagar mais de R$ 40 no 
pacote
Descrição: No supermercado Extra, produto pode ser parcelado em até seis vezes 
de R$ 8,80
Link: https://revistaforum.com.br/brasil/preco-do-arroz-dispara-e-internautas-
relatam-pagar-mais-de-r-40-no-pacote/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 11:55:50
Título: “DEUS acima de tudo”: BOLSONARO vai sancionar PERDÃO de R$ 1 bi das 
IGREJAS
Descrição: Com a sanção de um projeto que vale cerca de R$ 1 bilhão para igrejas
e templos evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro deverá ampliar a base de 
apoio no Congresso, “arrebanhando” a bancada evangélica. O Projeto de Lei do 
deputado federal David Soares (DEM-SP), filho do missionário R.R. Soares, líder 
da Igreja Internacional da Graça [&#8230,]
Link: https://revistaforum.com.br/noticias/deus-acima-de-tudo-bolsonaro-vai-
sancionar-perdao-de-r-1-bi-das-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 11:29:01
Título: Maia critica Bolsonaro por “erros recorrentes”, mas elogia reforma 
administrativa: “Transformar o Estado”
Descrição: No extenso artigo, Maia, no entanto, se esquiva de entrar nas 
polêmicas envolvendo a proposta do governo, que quer acabar com a estabilidade 
do servidor e proibir a filiação partidária
Link: https://revistaforum.com.br/politica/maia-critica-bolsonaro-por-erros-
recorrentes-mas-elogia-reforma-administrativa-transformar-o-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 11:19:49
Título: Sem apoio de Doria, Paraisópolis tem aumento de 240% em mortes por 
coronavírus
Descrição: Comunidade era exemplo de combate à doença. Nos últimos meses, no 
entanto, as ações solidárias deixaram de obter os mesmos resultados
Link: https://revistaforum.com.br/coronavirus/sem-apoio-de-doria-paraisopolis-
tem-aumento-de-240-em-mortes-por-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 11:00:23
Título: Bolsonaro é mais desastrado que Ciro Gomes em guerra política, diz Olavo
de Carvalho
Descrição: Após o Sleeping Giants ironizar publicação em que ele diz que 
desconhecia remuneração do Youtube , Olavo de Carvalho foi às redes mandar o 
governo investigar quem é o \dono\ do movimento
Link: https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-mais-desastrado-que-ciro-
gomes-em-guerra-politica-diz-olavo-de-carvalho/



 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 10:30:57
Título: Queiroz pagou R$ 5 mil a primeiro advogado de defesa
Descrição: Cezar Augusto Tanner de Lima Alves, ex-corregedor da Polícia Militar,
advogou para ex-assessor de Flávio Bolsonaro por pouco mais de uma semana, em 
2018
Link: https://revistaforum.com.br/politica/queiroz-pagou-r-5-mil-a-primeiro-
advogado-de-defesa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 10:28:33
Título: Bolsonaro reduz a zero verba para sem-terra e eleva indenização a 
fazendeiros
Descrição: Programas de reforma agrária tiveram corte de 99% no orçamento do 
governo para 2021. Auxílio às famílias assentadas teve redução de mais de 90%
Link: https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-reduz-a-zero-verba-para-
sem-terra-e-eleva-indenizacao-a-fazendeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 10:08:03
Título: Jones Manoel rebate Guga Chacra: Visão idealista, falsa, mentirosa e 
cínica sobre o que é o mundo
Descrição: Caetano Veloso e Guga Chacra, por caminhos bem distintos, colocaram 
Jones Manoel no centro do debate político e econômico do país.
Link: https://revistaforum.com.br/midia/jones-manoel-rebate-guga-chacra-visao-
idealista-falsa-mentirosa-e-cinica-sobre-o-que-e-o-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 09:38:38
Título: Partido Novo cobra R$ 30 para lançamento online de candidaturas com 
Amoêdo
Descrição: Convenção vai lançar as pré-candidaturas do partido ao cargo de 
vereador em Guarulhos
Link: https://revistaforum.com.br/politica/partido-novo-cobra-r-30-para-
lancamento-online-de-candidaturas-com-amoedo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 09:36:40
Título: Bolsonaro se prepara para sancionar perdão de R$ 1 bi em dívidas de 
igrejas
Descrição: Presidente deve sancionar nesta semana projeto articulado com Davi 
Soares, filho do \missionário\ R.R. Soares, que acumula R$ 144 milhões em multas
- terceira maior dívida na lista de devedores da União
Link: https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-se-prepara-para-sancionar-
perdao-de-r-1-bi-em-dividas-de-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 00:48:14
Título: O Amor Supremo de John Coltrane ou quando eu quero falar com Deus
Descrição: Leia na coluna de Julinho Bittencourt: Trane em \A Love Supreme” não 
procurava ou cultuava um Deus, mas sim todos eles. Suas escalas cruzam 
Oriente/Ocidente com a desfaçatez e a velocidade do humano, demasiado humano
Link: https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/o-amor-supremo-
de-john-coltrane-ou-quando-eu-quero-falar-com-deus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-08 00:31:05
Título: Lawfare: Rafael Correa, do Equador, e Evo Morales, da Bolívia, têm 
candidaturas cassadas
Descrição: Ambos os ex-presidentes são alvos de processos controversos que os 
afastaram de seus países
Link: https://revistaforum.com.br/global/lawfare-rafael-correa-do-equador-e-evo-
morales-da-bolivia-tem-candidaturas-cassadas/



 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-08 05:14:31
Título: Desembargadora é investigada por fazer ginástica para garantir cartório 
a ex-assessor
Descrição: CNJ apura se assessor que reprovou em concurso conquistou vaga no 
interior do Maranhão por influência da magistrada Nelma Sarney.The post 
Desembargadora é investigada por fazer ginástica para garantir cartório a ex-
assessor appeared first on The Intercept.
Link: https://theintercept.com/2020/09/08/maranhao-judiciario-
desembargadoraadora/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-08 03:00:00
Título: Discurso ‘pró-garimpo’ aumenta desmatamento, ameaça indígenas e 
internacionaliza floresta. Entrevista especial com Dário Bossi, Bruno Milanez e 
Luiz Jardim Wanderley
Descrição: Que o governo de Jair Bolsonaro não é afeito à atenção e cuidado co 
[...]
Link: http://www.ihu.unisinos.br/602604-discurso-pro-garimpo-aumenta-
desmatamento-ameaca-indigenas-e-internacionaliza-floresta-entrevista-especial-
com-dario-bossi-bruno-milanez-e-luiz-jardim-wanderley
 

Mídia Comercial

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:36:33
Título: Bolsa cai 1,4% acompanhando queda no mercado americano. Dólar tem alta 
de 1,25%
Descrição: RIO — Na volta do feriado, as bolsas americanas continuam em queda 
puxada pela correção de valor de empresas de tecnologia que começou na semana 
passada. A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) acompanha o movimento e recua 
1,4%, com o índice Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos. O dólar comercial 
registra alta de 1,25%, cotado a R$ 5,37.Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 
tem queda de 1,58% e o índice de tecnologia Nasdaq está em -1,80%, enquanto o 
Dow Jones Industrial decai 1,55%.— Estamos vendo um movimento de correção na 
bolsa americana e não temos certeza quando isso pode acabar. As ações estavam 
acumulando três semanas de alta, em especial as de tecnologia. Quando começa uma
venda vira um efeito manada, ninguém quer ser o último, mas não tem notícia que 
justifique isso — analisa Carlos Eduardo Pinheiro Corrêa, Sócio da Speed Invest,
especialista em investimento.Além disso, o mercado reage à declaração do 
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretende acabar com a 
dependência da economia americana à China, buscando se diferenciar do seu rival 
nas eleições deste ano.Ele pretende castigar empresas que criarem empregos em 
solo estrangeiro e proibir as que fazem negócios com a China de entrar no páreo 
por contratos federais em licitações.Do outro lado, o veículo oficial do governo
chinês, Global Times, sinalizou que a China poderia iniciar a venda gradual de 
20% dos seus títulos do Tesouro americano de forma a se proteger das mais novas 
ameaças do presidente americano.O aumento das tensões com a China está elevando 
a cautela dos investidores e resulta na alta do dólar por aqui.Nesta terça-
feira, a China anunciou uma iniciativa para estabelecer novos padrões globais 
sobre segurança de dados, dizendo que deseja promover o multilateralismo na área
em um momento em que \países\ estão indiividualmente \intimidando\ outros e \
caçando\ empresas.O mercado irá acompanhar hoje a divulgação dos dados de 
inflação ao produtor e ao consumidor na China e os dados de crédito ao 
consumidor do Federal Reserve (BC americano) às 16h, que indicará sobre o ritmo 
de recuperação do consumo na maior economia do mundo.Na China, os índices 
acionários fecharam em alta nesta terça-feira, sustentados pelas empresas do 
setor financeiro. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em 
Xangai e Shenzhen, subiu 0,54%, enquanto o índice de Xangai teve alta 0,72%, 
interrompendo quatro dias de perdas.



Link: https://oglobo.globo.com/economia/bolsa-cai-14-acompanhando-queda-no-
mercado-americano-dolar-tem-alta-de-125-24628404
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:57:06
Título: Menino vira 'herói' após salvar irmã baleada na guerra civil do Iêmen
Descrição: A garota Ruwaida, de seis anos, coletava água para sua família quando
foi alvejada por um atirador na região de Taiz, cidade sitiada em meio à guerra 
civil do Iêmen, um dos países mais pobres do mundo.O irmão dela, Omri, virou um 
herói no país ao socorrer a irmã, que sangrava no chão após o tiro. O estado de 
saúde da garota ainda é delicado, após ter seu crânio fraturado. Clique aqui 
para acessar a mat&eacute,ria na &iacute,ntegra e visualizar este 
conte&uacute,do.O conflito no Iêmen, que se acirrou há quase cinco anos, já 
matou mais de 100 mil pessoas, sendo 12 mil civis, segundo organizações de 
direitos humanos. É a pior crise humanitária em andamento no mundo, segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU).Segundo a ONG Save the Children, quase 85 
mil crianças podem ter morrido de desnutrição por consequência do conflito. 
Quase 80% da população, cerca de 24 milhões de pessoas, precisam de proteção e 
assistência humanitária.A guerra civil opõe duas potências do Oriente Médio. De 
um lado, estão as forças do governo de Abd-Rabbu Mansour Hadi, apoiadas por uma 
coalizão sunita liderada pela Arábia Saudita. Do outro, está a milícia rebelde 
huti, de xiitas, apoiada pelo Irã, que controla a capital, Sanaa.Os hutis também
ocupam áreas na região de Taiz, onde vivem a garota Ruwaida e sua família.As 
raízes do conflito estão na tentativa frustrada de estabilidade política no 
Iêmen depois que o governo autoritário de Ali Abdullah Saleh deixou o cargo em 
2011, na esteira da Primavera Árabe.O sucessor dele, Abdrabbuh Mansour Hadi, 
passou a enfrentar uma série de problemas, incluindo ataques da Al-Qaeda, um 
movimento separatista no sul, a resistência de muitos militares que continuaram 
leais ao antecessor, assim como corrupção, desemprego e insegurança alimentar.O 
movimento huti, que segue uma corrente do islã xiita chamada zaidismo e havia 
travado uma série de batalhas contra Saleh na década anterior, tirou proveito da
fraqueza do novo presidente e assumiu o controle da província de Saada, no 
nordeste do país.Preocupados com o crescimento de um grupo que eles acreditavam 
ser apoiado militarmente pelo poder xiita local do Irã, a Arábia Saudita e 
outros oito Estados sunitas árabes começaram uma série de ataques aéreos para 
restaurar o governo de Hadi, que fugiu do país.O Iêmen é estrategicamente 
importante, porque está no estreito de Bab-el-Mandeb, na \esquina\ entre o Mar 
Vermelho e o Golfo de Áden, que é rota de navios petroleiros. Além disso, muitas
potências lucram indiretamente com a guerra iemenita: a coalizão saudita que 
bombardeia o Iêmen compra armas de países como Estados Unidos, Reino Unido e 
França.Estudo indica que medicamentos para diabetes e obesidade poderiam tratar 
a Covid-19Antes de ser preso, Eduardo Fauzi ameaçou pesquisadores Azitromicina 
deve ser descartada no tratamento de pacientes graves com Covid-19'Para mim, com
certeza foi proposital', diz noiva de brasileiro morto na Irlanda'A vida do meu 
filho tem um preço que não consigo pagar'Ministro do Meio Ambiente recebeu 
garimpeiros ilegais em conversa fora da agenda e sem registrosLuiza sem Ana: STJ
autoriza mulher a excluir prenome que recordava abandono do paiJovem é filmada 
dançando funk em Câmara dos Vereadores no Piauí, veja vídeo
Link: https://epoca.globo.com/mundo/menino-vira-heroi-apos-salvar-irma-baleada-
na-guerra-civil-do-iemen-24628463
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:32:35
Título: Plano de Mourão prevê militares no combate a desmatamento até 2022 e 
'mudança doutrinária' no Ibama
Descrição: BRASÍLIA – O plano de metas enviado pelo Conselho Nacional da 
Amazônia Legal (CNAL), comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), ao
Ministério da Economia prevê a permanência dos militares em ações de combate a 
desmatamento na Amazônia até 2022, articulação do governo para aprovação de uma 
lei que, segundo o Ministério Público Federal (MPF), pode aumentar a grilagem de
terras, e mudança “doutrinária” em órgãos como o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).O plano de metas do CNAL foi 
enviado por Mourão ao Ministério da Economia no fim de agosto. No documento de 
oito páginas, não há pedidos de recursos para a execução das ações, apenas uma 



descrição das atividades que estão em curso e de outras que estão em andamento 
ou planejadas.No item que trata da missão da Operação Verde Brasil 2, decretada 
pelo presidente Jair Bolsonaro neste ano e que autorizou o emprego das Forças 
Armadas no combate ao desmatamento e a queimadas, o conselho prevê a permanência
dos militares nesse tipo de ação até dezembro de 2022. O documento destaca um \
planejamento de emprego para o prosseguimento das ações até dez/2022 (sic), 
incluindo uma linha de ação com custo reduzido\.Leia: Bolsonaro diz que só 
aceitará recursos para Amazônia de países com mesmos ideais de democraciaO plano
de metas do CNAL, no entanto, não descreve que mecanismos o governo iria dispor 
para manter os militares no combate a crimes ambientais na Amazônia até lá.Custo
mais altoDesde maio, os militares estão atuando no combate a ilícitos ambientais
na Amazônia como resultado da Operação Verde Brasil 2, uma missão de Garantia da
Lei e da Ordem (GLO) decretada naquele mês pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Diferentemente da que foi realizada no ano passado, a operação deste ano colocou
o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) sob
a coordenação dos militares. A GLO foi prorrogada e tem duração prevista até 
novembro. Com o fim da missão, as ações de combate a ilícitos ambientais deverão
naturalmente voltar ao comando desses dois órgãos.Na semana passada, a 
Associação Nacional de Servidores de Meio Ambiente (Ascema) divulgou um dossiê 
sobre a atual política ambiental do governo Bolsonaro com críticas à chamada \
militarização\ da Amazônia.Confira: Mourão pede que China, Rússia e Índia façam 
investimentos na Amazônia— Vale destacar uma estratégia totalmente equivocada de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que significa submeter os órgãos ambientais de
controle às Forças Armadas a um custo altíssimo. Um mês de Garantia da Lei e da 
Ordem com (a presença) militares equivale a um ano da fiscalização ambiental do 
Ibama em termos de orçamento — disse o vice-presidente da associação de 
funcionários do ICMBio, Denis Helena Rivas.Renovação doutrinária de órgãosOutro 
ponto previsto no plano de metas de Mourão é uma possível \renovação 
doutrinária\ do Ibama, do ICMBio, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e da Fundação Nacional do Índio (Funai). Essa ação faz parte das
\entregas\ da ação que prevê o \fortalecimento os órgãos de combate aos ilícitos
ambientais\. O documento não detalha a tal \renovação doutrinária\ nos órgãos 
mencionados.A possível mudança é apresentada como meta em meio a críticas de 
servidores dos órgãos, sobretudo em relação ao Ibama, ICMBio e Funai, que se 
posicionaram publicamente contra a nomeação de militares com pouca ou nenhuma 
experiência nessas áreas para cargos de comando. No ICMBio, por exemplo, dos 
três últimos presidentes, dois são oficiais da PM de São Paulo.No Ibama, 
diversos órgãos de comando estão agora sob o comando de militares. A situação se
repete, em menor escala, na Funai e no Incra.Veja: Dossiê de servidores contra 
política ambiental de Bolsonaro será enviado à ONUOutro ponto previsto no plano 
de Mourão é a articulação do governo para aprovação do projeto de lei nº 
2.633/2020, que prevê novos parâmetros para a regularização fundiária na 
Amazônia. Porém, segundo o MPF, a aprovação apressada do projeto pode incentivar
crimes ambientais e a grilagem na Amazônia.O CNAL foi reativado pelo governo 
Bolsonaro em janeiro deste ano em meio às crescentes críticas internas e 
externas em relação à atual política ambiental do país. Desde então, ele é 
presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão.Apesar disso, o desmatamento na 
região continua avançando. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), o desmatamento na região aumentou 34% entre agosto de 2019 e 
julho de 2020 em comparação com o mesmo período dos anos 2018 e 2019.O GLOBO 
enviou questionamentos sobre o plano de metas à Vice-presidência da República e 
aos ministérios da Agricultura e Pecuária, Meio Ambiente e Justiça e Segurança 
Pública. Até o momento, nenhum deles enviou respostas.
Link: https://oglobo.globo.com/sociedade/plano-de-mourao-preve-militares-no-
combate-desmatamento-ate-2022-mudanca-doutrinaria-no-ibama-24628413
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:47:30
Título: Bombeiros fazem buscas por menino de 10 anos, que desapareceu no Rio 
Guandu, em Nova Iguaçu
Descrição: RIO — Ainda não foi encontrado o menino Guilherme Mendes de Souza, de
10 anos, que desapareceu no último domingo, dia 6, após mergulhar no Rio Guandu,
na localidade conhecida como Prainha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 
Guilherme foi para o rio por volta das 9h da manhã. Segundo Brenda Mendes 



Marcelino, de 21 anos, irmã do menino, ele foi escondido para o local:— Ninguém 
sabia. Ele estava em casa. Veio com os coleguinhas. Estava de bicicleta e com o 
cachorrinho dele. Depois, chamaram para ir embora, mas ele não quis. Pulou da 
pedra e a água puxou. Um rapaz até tentou ajudar, mas não conseguiu. De longe, 
viram ele pedindo socorro com os braços para o alto — diz a irmã.Desde domingo, 
os bombeiros fazem busca no local do acidente. Cláudio Cosme de Souza, de 34 
anos, pai de Guilherme, disse que saiu para ir ao mercado e deixou o filho 
brincando perto de casa:— Quando voltei do mercado, me deram a notícia. Cheguei 
aqui no rio e estava cheio de gente. Eu não deixava ele vir, mas, se bobeasse, 
ele fugia para o rio — afirma o pai da criança.Guilherme Mendes de Souza, de 10 
anos, desapareceu mergulhar na Rio Guandu, em Nova Igua&ccedil,u Arquivo 
PessoalMoradores relataram que pediram à Cedae para que não abrisse as 
comportas, o que, segundo eles, não foi atendido pela companhia.— Pedimos para 
só abrirem depois das buscas. Isso dificulta. Se o corpo boiou, provavelmente já
desceu o rio em direção a Sepetiba — explica o condutor local Edson Monteiro, 
ressaltou que os afogamentos são comuns na região:— Tinha que ter alguém de Nova
Iguaçu para fiscalizar ou uma placa proibindo. Aqui enche aos finais de semana e
é comum as pessoas se afogarem, principalmente nos dias quentes. Quando os 
pescadores estão aqui, conseguem salvar porque conhecem o rio.
Link: https://oglobo.globo.com/rio/bombeiros-fazem-buscas-por-menino-de-10-anos-
que-desapareceu-no-rio-guandu-em-nova-iguacu-24628454
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:14:30
Título: Eduardo Paes é alvo de busca e apreensão e vira réu por corrupção na 
Justiça Eleitoral
Descrição: RIO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) 
cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, na manhã desta terça-feira. As informações são da GloboNews. O 
mandado foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana Nicolau, que aceitou a denúncia 
contra Paes e outros quatro investigados pelo Grupo de Atuação Especializada no 
Combate à Corrupção (Gaecc) junto à 204ª Zona Eleitoral. Eles são suspeitos dos 
crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.Estrategistas 
trocados: Coordenadores das campanhas de Paes e Crivella já estiveram em lados 
opostos em eleições passadasPaes teve sua candidatura oficializada na semana 
passada à prefeitura do Rio pelo partido Democratas. Mesmo com aceitação da 
denúncia, Paes não terá impedimentos para disputar a eleição uma vez que não 
possui condenação neste processo. De acordo com o G1, agentes do MP-RJ estiveram
na casa de Paes e, por volta das 7h30, saíram com documentos.
Link: https://oglobo.globo.com/brasil/eduardo-paes-alvo-de-busca-apreensao-vira-
reu-por-corrupcao-na-justica-eleitoral-24628278
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:41:33
Título: Operação mira PMs suspeitos de integrar milícia que iria sequestrar MC 
no Rio
Descrição: Uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta terça-feira, mira 
cinco policiais militares que foram indiciados e denunciados por fazerem parte 
de uma mílicia. O chefe do bando, segundo as investigações, é o PM Igor Ramalho 
Martins, que já está preso. Ele teria ligação com Wellington da Silva Braga, o 
Ecko - miliciano mais procurado do Rio -, e também com Edgar Alves de Andrade, o
Doca, apontado como um dos chefes da maior facção criminosa do estado. Além dos 
PMs, os agentes visam a cumprir outros dois mandados de prisão preventiva e 43 
de busca e apreensão. A ação foi batizada de Total Flex.Publicada no Diário 
Oficial:Cláudio Castro faz mudanças no governo e exonera subsecretário ligado a 
empresário presoAlém de Igor, foi preso também o policial militar Rodrigo Dias 
Renovato Alonso. Houve apreensão de telefones celulares e armas. São procurados 
os PMs Maurício da Silva Santos, Leandro Santos Macedo e Bruno Cardoso da Silva 
Oliveira. A operação é da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), 
com o apoio da Delegacia de Repressão Às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e 
outras unidades da Polícia Civil.De acordo com as investigações, Ecko teria 
oferecido R$ 300 mil a Igor que o PM sequestrasse um funkeiro. O cantor seria 
executado. Igor teria esperado o funkeiro próximo à Favela Nova Holanda, no 
Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, mas não conseguiu concretizar o crime.As 



investigações mostraram também que Igor tinha a ajuda de outros investigados 
para receber informações sobre pessoas recebiam altas quantias. A partir daí, 
ele planejava o roubo das quantias, revelou o inquérito. Um desses roubos seria 
o de R$ 150 mil de um seguro de vida recebidos por uma mulher.Polícia começou a 
investigar bando após vítima ser carbonizada A apuração da polícia sobre q 
quadrilha formada pelos PMs começou em novembro de 2019, após um assassinato 
ocorrido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - na ocasião, a vítima foi 
carbonizada em meio a pneus. Durante a investigação dessa morte, os agentes 
identificaram a existência da organização criminosa. O bando é apontado como 
autor de crimes como homicídios, roubos, extorsões, associação para o tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo.Denunciado por fraude:MP concorda com 
pedido para filho de Flordelis ser soltoAs principais atividades lucrativas da 
milícia são, segundo a polícia, exploração de sinal clandestino de TV e 
internet, suposto serviço de segurança - que na realidade não passam de 
extorsões, apontam os investigadores - e também roubos.Além da Polícia Civil, 
participam da operação equipes da Delegacia de Polícia Judiciária Militar 
(DPJM), da Polícia Militar.PM diz apoiar açãoEm nota, a assessoria de imprensa 
da Polícia Militar disse que a Corregedoria da corporação apoia as ações, que 
são conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A PM 
destacou ainda que a corporação, \como tem demonstrado ao longo de sua história,
não compactua e pune com o máximo rigor os desvios de conduta, quando 
constatados, cometidos por seus membros\.
Link: https://oglobo.globo.com/rio/operacao-mira-pms-suspeitos-de-integrar-
milicia-que-iria-sequestrar-mc-no-rio-24628437
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:40:51
Título: Pior da crise já passou, mas dívida do Brasil vai chegar a 95% do PIB, 
prevê agência Moody's
Descrição: SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Moody´s avaliou, 
nesta terça-feira, que a contração econômica do Brasil atingiu o piso, mas 
afirmou ver um impacto fiscal maior e a dívida do governo aumentando para 95% do
PIB.Tombo:PIB cai 9,7% no 2º trimestre, a maior retração desde 1996Na análise da
Moody´s, uma recuperação dos indicadores de atividade econômica sugere que a 
recessão será menos severa que a prevista por investidores, em linha com suas 
projeções.A agência estima que o déficit fiscal do país atingirá 14,7% do PIB em
2020, enquanto a dívida do governo deverá permanecer por volta de 95% em 
2021.Analítico: Para reduzir o impacto do PIB, Bolsonaro distribui ansiolíticos 
políticos\A retomada da consolidação fiscal, como indica o orçamento, daria 
apoio à qualidade de crédito do Brasil, embora proposta de ampliação do gasto 
social seja um risco de elevação de despesas\, afirmou a Moody´s Investors 
Service em nota.A Moody´s, que classifica a nota do Brasil como Ba2 com 
perspectiva estável, destacou ainda que riscos políticos e pressão para ampliar 
os programas sociais para além de 2020 ainda representam um risco material para 
o teto de gastos em 2021 e depois. A Moody's avaliou que romper esse limite pode
fazer com que a dívida do governo continue a subir, o que pressionará a nota de 
crédito do Brasil.Em 5 números:Como a Covid exterminou empregos, nocauteou 
empresas e deixou país à beira do colapso fiscalJá a agência Fitch revisou para 
cima sua previsão do PIB brasileiro para 2020 e agora espera uma contração de 
5,8% (ante -7,0%na previsão anterior). A revisão para cima vem à luz de dados 
melhores do que o esperado no segundo trimestrre e da expectativa de uma 
reabertura gradual e constante da economia. Recessão: PIB dos países que 
controlaram melhor a pandemia sofreu menosPara 2021, a agência ajustou 
ligeiramente a projeção de crescimento do PIB em 2021 para 3,2%, contra 3,5% 
anteriormente.Segundo a Fitch, a confiança dos consumidores e das empresas está 
se recuperando de baixas recentes. \Apesar da difícil situação de pandemia do 
Brasil, dados como a recuperação nas vendas no varejo em junho sugerem que 
transferências fiscais para apoiar a população vulnerável e a reabertura da 
economia têm ajudado a apoiar a demanda interna\, disse a agência em 
comunicado.Viu isso?Seis histórias que traduzem o impacto do coronavírus na 
economiaA Fitch espera uma recuperação do crescimento em 2021 devido a uma base 
favorável, com uma possível redução da pandemia e melhores condições externas, 
em especial a recuperação da economia chinesa. \No entanto, a recuperação pode 
ser limitada pela necessidade de ajuste fiscal, uma elevada taxa de desemprego e



a provável persistência da incerteza política relacionada às reformas\. A Moody
´s é mais pessimista e vê retração do PIB em 2020 de 6,2%, ressaltando a 
incerteza em relação à retomada da atividade no restante do ano. Para 2021 a 
projeção da agência é de expansão de 3,6%.
Link: https://oglobo.globo.com/economia/pior-da-crise-ja-passou-mas-divida-do-
brasil-vai-chegar-95-do-pib-preve-agencia-moodys-1-24628372
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:31:20
Título: MP concorda com pedido para filho de Flordelis ser solto
Descrição: RIO — O Ministério Público estadual do Rio concordou com um pedido de
liberdade feito pela defesa de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos 
biológicos da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza. O parecer do 
promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade, que atua junto à 3ª Vara Criminal de 
Niterói, é do último dia 4. Adriano é um dos cinco filhos da parlamentar presos 
no último dia 24. Ele, no entanto, não é acusado de envolvimento no assassinato 
e nas tentativas anteriores de matar o pastor Anderson do Carmo por 
envenenamento.Adriano, que está preso no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do 
Rio, foi denunciado por ter participado da fraude de uma carta mudando a versão 
sobre o assassinato. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, uso de 
documento falso e falsidade ideológica. Em seu parecer, o promotor Carlos 
Gustavo opinou pela substituição da prisão preventiva de Adriano por medidas 
cautelares justamente pelo fato de ele não ter participado da trama para matar 
Anderson.Em Itaipuaçu: Bomba caseira é jogada na casa de testemunha da morte do 
marido de Flordelis: ‘Querem me calar’O MP solicitou que sejam impostas a 
Adriano cautelares como a proibição de acesso à residência da família, a imóveis
e locais de culto ligados à igreja da mãe, e proibição de contato com Flordelis,
outros réus no mesmo processo e também testemunhas. Agora, cabe à juíza Nearis 
dos Santos Carvalho Arce decidir sobre o destino de Adriano.O promotor frisou 
que a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares não se 
estende aos outros réus no processo - Flordelis e seus outros seis filhos, além 
de uma neta -, “aos quais se imputa intensa participação na associação criminosa
armada e em complexo projeto homicida”.Escândalo:Flordelis atraía frequentadores
de igreja para fazer sexo, revela testemunhaDe acordo com denúncia do MP, 
Adriano foi o responsável por repassar para Flordelis uma carta que foi 
fraudada, alterando a versão de Lucas Cézar dos Santos, um de seus irmãos, do 
crime. Adriano é acusado de ter buscado a correspondência com Andrea Santos 
Maia, esposa do ex-policial militar Marcos Siqueira, que estava preso com Lucas.
A confecção da carta, segundo a investigação, foi planejada por Flordelis e 
Adriano tinha conhecimento do plano.No mesmo parecer, o promotor Carlos Gustavo 
foi contra a concessão de liberdade para Andrea, conforme pedido por sua defesa.
Para o promotor, Andrea e o marido “agiram intensamente engendrando com 
Flordelis todas as etapas da falsificação da carta”, além de terem antecedentes 
criminais.Caso Flordelis:Trama familiar envolve briga por dinheiro, traição e 
suspeita de envenenamentoO promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade não foi o 
responsável pela denúncia e pedidos de prisão no processo. Ele só passou a atuar
com o início da ação penal, após o recebimento da denúncia. A juíza Nearis dos 
Santos Carvalho Arce, no entanto, foi a responsável por receber a pesa 
acusatória do MP e decretar todas as prisões há duas semanas, incluindo a de 
Adriano.
Link: https://oglobo.globo.com/rio/mp-concorda-com-pedido-para-filho-de-
flordelis-ser-solto-24628411
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-08 11:26:07
Título: Suspeito de ataque ao Porta dos Fundos pede que STJ suspenda extradição 
por 'crime político'
Descrição: A defesa de Eduardo Fauzi, extremista suspeito de ataque ao Porta dos
Fundos, pediu que o STJ suspenda seu processo de extradição porque o crime de 
Fauzi teria sido \político\. O habeas corpus, ainda não julgado, foi enviado ao 
tribunal no domingo, horas antes de Fauzi ser solto na Rússia. Ele estava preso 
desde sexta-feira. \Uma vez que é de conhecimento público que já foram iniciados
os trâmites para a extradição do investigado, cumpre rememorar que o crime ora 
analisado não é um crime qualquer, mas de um crime com evidente conotação 



política\, escreveram os advogados ao STJ, alegando que o caso contraria o 
Tratado de Extradição entre Brasil e Rússia. Fauzi, principal suspeito do 
atentado, está foragido na Rússia há oito meses meses.A sede do Porta dos Fundos
foi atacada em 24 de dezembro de 2019.Cinco dias depois, o extremista viajou do 
Rio a Moscou, na véspera de sua prisão ser decretada pela Justiça fluminense.O 
caso segue sem solução.(Por Eduardo Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA 
TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia também:Justiça Militar condena cinco 
por fraudes em aposentadoria no Exército Celso de Mello pode julgar conduta do 
corregedor nacional da Justiça trabalhista Câmara renovará camas e sofás de 
apartamentos de deputados Ministério da Economia silencia sobre Casa Verde e 
Amarela Aras pede que STF flexibilize restrições a juízes em redes sociais Filho
de ex-presidente do TCU dizia 'dar ordens' a Paulinho da Força Acompanhe nas 
redes sociais: Clique aqui para acessar a mat&eacute,ria na &iacute,ntegra e 
visualizar este conte&uacute,do.
Link: https://epoca.globo.com/guilherme-amado/suspeito-de-ataque-ao-porta-dos-
fundos-pede-que-stj-suspenda-extradicao-por-crime-politico-24628392
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-08 08:40:55
Título: Como aproximação com Bolsonaro e inquérito polêmico fragilizaram STF na 
gestão Toffoli, segundo juristas
Descrição: Para constitucionalistas, postura conciliadora com Palácio do 
Planalto e investigação das Fake News elevaram questionamentos contra Corte.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54064642
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-08 14:39:15
Título: As constrangedoras revelações sobre Trump em livro de seu ex-advogado
Descrição: Donald Trump age 'como chefe de máfia' e tem opinião desfavorável 
sobre negros, diz livro de memórias de Michael Cohen.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54070989
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-08 14:31:24
Título: Menino vira 'herói' após salvar irmã baleada na guerra civil do Iêmen
Descrição: Caso ilustra violência e situação trágica de população do Iêmen, onde
conflito entre sunitas e xiitas em guerra civil já matou mais de 100 mil pessoas
nos últimos anos.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54072463
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-08 12:03:28
Título: Por que a Colômbia demorou 100 anos para construir sua obra mais 
importante
Descrição: Construção de túnel mais longo das Américas - de 8,5 km - atravessa 
interior de montanha e agilizará transporte entre centro do país e a costa.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54052519
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-08 10:44:37
Título: Brasil está entre países que fecharam escolas por mais tempo na 
pandemia: 'É uma das decisões mais difíceis'
Descrição: Relatório da OCDE avalia impactos da covid-19 sobre educação no mundo
e aponta desafios e potenciais da retomada.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54066194
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-08 10:16:33
Título: O que explica a surpreendente existência de ferrugem na Lua
Descrição: Cientistas acreditam que oxigênio da Terra seja responsável por 
oxidação no satélite natural há milhões de anos, mas como o gás chegou à Lua?
Link: http://www.bbc.com/portuguese/geral-54066748
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global



Data: 2020-09-08 10:49:04
Título: “Eu ‘tô’ com saudade do planeta inteiro”: o alto preço pago pelas 
crianças na pandemia 
Descrição: Enquanto país debate a volta às aulas, pais relatam reações após 
confinamento e especialistas alertam para casos de obesidade, ansiedade, 
comportamentos agressivos e até depressão
Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-08/eu-to-com-saudade-do-planeta-
inteiro-o-alto-preco-pago-pelas-criancas-na-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 11:30:34
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no 
Brasil
Descrição: Governo de São Paulo autoriza a reabertura das escolas para 
atividades de reforço a partir desta terça-feira. Japão tem pior contração 
econômica desde o pós-guerra. Brasil beira 127.000 mortes por coronavírus e soma
4,1 milhões de casos de covid-19
Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-08/ao-vivo-ultimas-noticias-
sobre-o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 10:40:07
Título: Escolas da Espanha têm roteiro anticoronavírus
Descrição: Cerca de 8,2 milhões de alunos voltam às aulas no país europeu a 
partir desta semana, seis após o fechamento dos colégios durante a primeira onda
da pandemia de covid-19
Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-07/assim-e-a-escola-que-
deve-resistir-ao-coronavirus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 12:10:30
Título: Opositora bielorrussa Kolesnikova é presa na fronteira com a Ucrânia 
após passar um dia desaparecida
Descrição: Ativista, colocada à força em um carro na segunda-feira em Minsk, 
resistiu às tentativas das autoridades de expulsá-la de Belarus
Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-08/opositora-bielorrussa-
kolesnikova-e-presa-na-fronteira-com-a-ucrania-apos-passar-um-dia-
desaparecida.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 13:36:38
Título: Justiça do Equador confirma condenação e impede candidatura de Rafael 
Correa a vice-presidente
Descrição: Tribunal esgota recursos contra punição de ex-presidente com oito 
anos de prisão por esquema de propina durante seu Governo
Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-08/justica-do-equador-
confirma-condenacao-e-impede-candidatura-de-rafael-correa-a-vice-presidente.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 14:19:30
Título: Bachelet: “Dos 12 países que melhor enfrentaram a pandemia, nove são 
dirigidos por mulheres”
Descrição: Ex-presidenta do Chile e atual alta comissária da ONU para os 
Direitos Humanos conversou com o diretor do EL PAÍS, Javier Moreno, em evento 
virtual
Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-08/michelle-bachelet-dos-
12-paises-que-melhor-enfrentaram-a-pandemia-nove-sao-dirigidos-por-mulheres.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 14:53:06
Título: EL PAÍS entrevista o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, 
Guilherme Boulos
Descrição: Conversa será transmitida ao vivo na quarta-feira a partir das 13h. 
Integrante da coordenação nacional  do MTST, Boulos deve atrair parte dos votos 



do eleitorado do PT
Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-08/el-pais-entrevista-o-pre-
candidato-do-psol-a-prefeitura-de-sao-paulo-guilherme-boulos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-08 12:21:24
Título: “Ou preservamos a floresta ou ela se vingará”: a patrulha indígena na 
Amazônia colombiana
Descrição: O ativista José Gregorio passou anos treinando jovens para trabalhar 
na proteção do meio ambiente. Sua história é a nona da série ‘Rainforest 
Defenders’, que apresenta líderes pela conservação da floresta
Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-07/jose-gregorio-ou-
preservamos-a-floresta-amazonica-ou-ela-se-vingara.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Opositora reaparece presa após suposta fuga na Belarus
Descrição: A repressão da ditadura bielorrussa contra opositores ganhou um 
capítulo de mistério e contradições nesta terça (8): a líder oposicionista que 
havia sido agarrada na rua e desaparecido após ser empurrada dentro de um furgão
na segunda reapareceu na fronteira com a Ucrânia.Leia mais (09/08/2020 - 11h17)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mundo/2020/09/opositora-e-presa-na-belarus-em-caso-com-versoes-conflitantes-
sobre-desaparecimento.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Trump vira figura cult e inspiradora para extrema direita alemã
Descrição: ?Momentos antes de centenas de ativistas de extrema direita tentarem 
invadir a sede do Parlamento alemão, recentemente, uma das líderes procurou 
mobilizar a multidão falando o nome do presidente Donald Trump.Leia mais 
(09/08/2020 - 10h10)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mundo/2020/09/trump-vira-figura-cult-e-inspiradora-para-extrema-direita-
alema.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Justiça do Equador ratifica condenação e impede participação de Correa 
em eleição
Descrição: A Justiça do Equador ratificou nesta segunda-feira (7) a sentença por
corrupção emitida em abril contra o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), 
tornando sua candidatura para as eleições presidenciais de fevereiro de 2021 
definitivamente inviável.Leia mais (09/08/2020 - 10h10)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mundo/2020/09/justica-do-equador-ratifica-condenacao-e-impede-participacao-
de-correa-em-eleicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Em meio a crise diplomática, jornalistas australianos fogem da China 
para evitar prisões
Descrição: A deterioração das relações entre China e Austrália ganhou um novo 
capítulo depois que dois jornalistas australianos, os últimos correspondentes do
país em território chinês, decidiram fugir por questões de segurança, antes que 
fossem presos.Leia mais (09/08/2020 - 09h44)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mundo/2020/09/em-novo-ato-contra-australia-china-expulsa-jornalistas-e-
acusa-apresentadora-presa.shtml
 



Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: China cresce na venda de equipamentos médicos e exportações registram 
maior resultado em 17 meses
Descrição: As exporta&ccedil,&otilde,es de bens da China tiveram em agosto a 
taxa mais alta de crescimento em 17 meses, impulsionadas pela 
recupera&ccedil,&atilde,o da demanda externa e um aumento nas remessas de 
suprimentos m&eacute,dicos para pa&iacute,ses que lutam contra a Covid-19, 
enquanto as importa&ccedil,&otilde,es ca&iacute,ram pelo segundo m&ecirc,s 
consecutivo, segundo dados oficiais.Leia mais (09/08/2020 - 09h31)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mercado/2020/09/china-cresce-na-venda-de-equipamentos-medicos-e-exportacoes-
registram-maior-resultado-em-17-meses.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Polícia separa briga entre manifestantes pró-Trump e antirracismo no 
Oregon
Descrição: A polícia separou uma briga entre apoiadores do presidente dos EUA, 
Donald Trump, e ativistas do movimento Black Lives Matter (vidas negras 
importam), em Salem, capital do estado do Oregon, nesta segunda-feira (7). Ao 
menos dois foram presos, enquanto há uma escalada na violência dos protestos na 
região.Leia mais (09/08/2020 - 00h10)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mundo/2020/09/policia-separa-briga-entre-manifestantes-pro-trump-e-
antirracismo-no-oregon.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Independência em Brasília e cautela em Minas
Descrição: Do repórter Daniel Carvalho, na Folha, sobre as comemorações do Sete 
de Setembro, em Brasília: \Sob um sol de 30ºC, o presidente acompanhou o 
hasteamento da Bandeira Nacional, cantou o Hino Nacional e o Hino da 
Independência. Logo depois, acompanhou apresentação da esquadrilha da fumaça\. 
Quando Ernesto Geisel participou do primeiro evento público como Presidente, 
[...]Leia mais (09/08/2020 - 11h00)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfol
ha.uol.com.br/?p=48036
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Inscrições para estágio no Facebook vão até 10 de setembro
Descrição: O Facebook está com inscrições abertas para programa de estágio até o
dia 10 de setembro. A vaga de estágio é na sede em São Paulo, mas até a 
reabertura total da filial paulista, os estagiários trabalharão de forma remota.
Podem se inscrever estudantes de qualquer curso de graduação, que tenham inglês 
intermediário e previsão [...]Leia mais (09/08/2020 - 10h40)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://novoemfolha.blogfo
lha.uol.com.br/?p=10222
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: TSE apresentará plano de segurança sanitária para eleições criado por 
Fiocruz, Einstein e Sírio-Libanês
Descrição: O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, encontrou-se 
nesta segunda-feira (7) com os presidentes da Fiocruz, Nísia Trindade, do 
Hospital Albert Einstein, Sidney Klajner, e o diretor-geral do Hospital Sírio 
Libanês, Paulo Chapchap.Leia mais (09/08/2020 - 09h00)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com



.br/colunas/painel/2020/09/tse-apresentara-plano-de-seguranca-sanitaria-para-
eleicoes-criado-por-fiocruz-einstein-e-sirio-libanes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-08 00:00:00
Título: Livro mostra como nova direita ocupou espaços em prefeituras
Descrição: Um dos grandes fenômenos da década que está terminando, a ascensão da
nova direita ainda está por ser compreendida. Uma iniciativa que ajuda a 
entender essa revolução está no recém-lançado livro \Eleições Municipais - Novas
Ondas na Política\ (FGV Editora), organizado por Antonio Lavareda e Helcimara 
Telles. É uma coletânea de artigos sobre tendências da [...]Leia mais 
(09/08/2020 - 08h08)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://saidapeladireita.b
logfolha.uol.com.br/?p=3372
 
 


