
     
    Resumo de notícias dia 09/09/2020      
    www.labdadosbrasil.com

Fonte: Blog do Esmael
Título: Lava Jato ataca escritório de advogado de Lula em nova operação 
midiática
Descrição: O escritório do advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-
presidente Lula, foi alvo de um ataque da força-tarefa Lava Jato na manhã desta 
quarta-feira (9). A &#8216,Operação E$quema S&#8217, investiga suposto desvio de
pelo menos R$ 150 milhões do Sesc, Senac e Fecomércio. O escritório de Cristiano
Zanin Martins foi delatado por Orlando Diniz, [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/lava-jato-ataca-escritorio-de-
advogado-de-lula-em-nova-operacao-midiatica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Título: Fim da proscrição política de Lula é uma exigência democrática
Descrição: Em artigo especial para o Blog do Esmael, o ativista Milton Alves 
avalia a próxima batalha política que envolve a decisão da Segunda Turma do STF 
sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula 
sem provas &#8211, uma operação de lawfare contra o petista. &#8220,A demanda 
pelo fim da proscrição [&#8230,]
Link: https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/fim-da-proscricao-politica-de-
lula-e-uma-exigencia-democratica/
 
Fonte: Brasil de Fato
Título: Mortes por cólera e golpe eleitoral: o rastro das missão 
brasileira no Haiti
Descrição: Ex-representante da OEA fala sobre as consequências da missão militar
brasileira no país mais pobre do ocidente
Link: https://www.brasildefato.com.br/2020/09/09/mortes-por-colera-e-golpe-
eleitoral-o-rastro-das-missao-brasileira-no-haiti
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Título: “A roubada dos grupos na internet”, por Rui Daher
Descrição: Fica-se num mandar beijos, bons dias, tardes, noites, bênçãos, e 
mensagens religiosas do Deus de seus dízimos e preferências.
Link: https://jornalggn.com.br/cronica/a-roubada-dos-grupos-na-internet-por-rui-
daher/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-09 11:25:05
Título: Covid Brasil Mundo 09.09: Índia e Espanha enfrentam maiores 
crescimentos de casos
Descrição: Índia explode de vez em número de casos, com 89.706 notificações no 
balanço há pouco divulgado pela Organização Mundial de Saúde. Dispara também em 
óbitos, consolidando-se como o novo ponto central do Covid-19. No balanço de 
aumentos de casos nos últimos 14 dias, a França assume a liderança, confirmando 
a segunda onda na Europa. Em [&hellip,]
Link: https://jornalggn.com.br/noticia/covid-brasil-mundo-09-09-india-e-espanha-
enfrentam-maiores-crescimentos-de-casos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-09 11:07:28
Título: Minhas aventuras pela publicidade (I), por Izaías Almada
Descrição: E lá estava eu trabalhando numa das maiores produtoras de comerciais 
na época, a Lynxfilm, do Cesar Memolo Jr., Sady Escalante e Chick Fowle.
Link: https://jornalggn.com.br/cronica/minhas-aventuras-pela-publicidade-i-por-
izaias-almada/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-09 10:54:35
Título: Exclusivo GGN Covid Brasil 08.09: quedas de casos e óbitos 
tornam-se mais nítidas
Descrição: Desde o dia 24 de agosto, a população que mora em regiões com mais de
50% de crescimento ao mês no número de casos caiu de 116,5 milhões para 60,5 
milhões.
Link: https://jornalggn.com.br/noticia/exclusivo-ggn-covid-brasil-08-09-quedas-
de-casos-e-obitos-tornam-se-mais-nitidas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-09 10:36:08
Título: Metáforas artrópodes e metonímias fungicidas, por Fábio de 
Oliveira Ribeiro
Descrição: As vítimas do Cordyceps neoliberal ficam totalmente imunes aos 
argumentos racionais e científicos. Desorientadas, elas não conseguem mais se 
identificar com seus próprios interesses.
Link: https://jornalggn.com.br/cidadania/metaforas-artropodes-e-metonimias-
fungicidas-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-09 10:24:30
Título: Envenenamento de opositor de Putin faz parte da guerra híbrida 
contra a Rússia?, por Craig Murray
Descrição: Devemos também acreditar que após envenenar Navalny com novichok, 
Putin permitiu que ele fosse para a Alemanha para ser salvo, o que 
possibilitaria a descoberta do uso do agente neurotóxico?
Link: https://jornalggn.com.br/internacional/envenenamento-de-opositor-de-putin-
faz-parte-da-guerra-hibrida-contra-a-russia-por-craig-murray/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-09 03:26:58
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus AstraZeneca pausa o teste de vacinas para análise de 
segurança Vacina AstraZeneca A pandemia parece estar se estabilizando nos EUA, 
mas os números permanecem preocupantemente altos, dizem os especialistas Sturgis
South Dakota Mais Economia Trump está explodindo o complexo industrial 
militar. Mas ele é um de seus maiores impulsionadores. 500+ Politicopor 
Jacqueline Feldsche Economia da África [&hellip,]
Link: https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-148/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Trump é indicado ao prêmio Nobel da Paz por acordo entre Israel e
Emirados
Descrição: Presidente dos EUA foi nomeado por membro do parlamento norueguês que
admitiu não ser um grande apoiador de Trump. Apesar de elogiar o acordo, 
deputado criticou postura do norte-americano
Link: https://revistaforum.com.br/global/trump-e-indicado-ao-premio-nobel-da-
paz-por-acordo-entre-israel-e-emirados/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Marcelo Bretas, da Lava Jato, autoriza busca e apreensão contra 
advogados de Lula
Descrição: Além de Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, Frederick Wassef, ex-
advogado do clã Bolsonaro, é um dos principais alvos da operação. Dos 26 
denunciados, 23 são advogados, incluindo ex-ministro do STJ
Link: https://revistaforum.com.br/politica/marcelo-bretas-da-lava-jato-autoriza-
busca-e-apreensao-contra-advogados-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Frederick Wassef é um dos alvos de operação da Polícia Federal
Descrição: Ex-advogado do clã Bolsonaro, que abrigou Fabrício Queiroz em seu 
sítio em Atibaia, é um dos principais alvos de investigação em empresas do 



sistema S no Rio de Janeiro
Link: https://revistaforum.com.br/politica/urgente-frederick-wassef-e-alvo-de-
operacao-da-policia-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Bancada evangélica quer usar reforma tributária para tornar 
igrejas imunes a qualquer tributo
Descrição: Líder na Câmara diz que imunidade garante a \proteção à liberdade de 
culto\. Igrejas já buscam perdão para dívida bilionárias com a Receita
Link: https://revistaforum.com.br/politica/bancada-evangelica-quer-usar-reforma-
tributaria-para-tornar-igrejas-imunes-a-qualquer-tributo/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Novo auxílio emergencial de Bolsonaro não paga nem uma cesta 
básica, segundo Dieese
Descrição: Com aumento nos preços, saco de 5 kg de arroz chega a R$ 60, ou 20% 
dos R$ 300 que passarão a ser pagos até o final do ano
Link: https://revistaforum.com.br/politica/novo-auxilio-emergencial-de-
bolsonaro-nao-paga-nem-uma-cesta-basica-segundo-dieese/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Com medo de perder popularidade, Bolsonaro quer zerar imposto 
para importação de alimentos
Descrição: Presidente já apelou para ‘patriotismo’ dos donos de supermercado 
para conter alta de preço e agora planeja sacrificar produção nacional
Link: https://revistaforum.com.br/noticias/com-medo-de-perder-popularidade-
bolsonaro-quer-zerar-imposto-para-importacao-de-alimentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Polícia faz buscas em endereços ligados a Ronnie Lessa e ex-
vereador Cristiano Girão
Descrição: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro 
desencadearam na manhã desta quarta-feira (9) uma ação de busca e apreensão em 
endereços ligados ao ex-PM Ronnie Lessa, preso no condomínio Vivendas da Barra 
acusado do assassinato de Marielle Franco, e ao ex-vereador Cristiano Girão. A 
operação junta, pela primeira vez numa ação [&#8230,]
Link: https://revistaforum.com.br/politica/policia-faz-buscas-em-enderecos-
ligados-a-ronnie-lessa-e-vereador-cristiano-girao/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Bolsonaro encontra travesti bolsonarista para dizer que não é 
transfóbico
Descrição: O presidente, no entanto, possui um histórico de ofensas à população 
LGBTQIA+, assim como outros grupos minoritários
Link: https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-encontra-travesti-
bolsonarista-para-dizer-que-nao-e-transfobico/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Governo adia leilões para exploração de petróleo nas bacias de 
Santos, Campos e Pará-Maranhão
Descrição: O Ministério de Minas e Energia informou em nota que o adiamento 
aconteceu por conta dos efeitos da pandemia e do prazo curto para realizar o 
certame neste ano
Link: https://revistaforum.com.br/politica/governo-adia-leiloes-para-exploracao-
de-petroleo-nas-bacias-de-santos-campos-e-para-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Preço do arroz sobe e consumo cai no Brasil durante a pandemia de
coronavírus
Descrição: Empresas de monitoramento do varejo registram mudança nos hábitos de 
compra e sinalizam crise alimentar no governo Bolsonaro
Link: https://revistaforum.com.br/noticias/preco-do-arroz-sobe-e-consumo-cai-no-



brasil-durante-a-pandemia-de-coronavirus/
 

Fonte: Revista Fórum
Título: Maior campo de refugiados da Grécia é destruído pelo fogo e 
milhares estão desabrigados
Descrição: Incêndio teria começado com protesto contra medidas de contenção do 
coronavírus, após 35 testarem positivo. Superlotado, campo na ilha de Lesbos 
abrigava 13 mil pessoas, veja vídeo
Link: https://revistaforum.com.br/noticias/maior-campo-de-refugiados-da-grecia-
e-destruido-pelo-fogo-e-milhares-estao-desabrigados/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Dallagnol é alvo de mais oito processos e pode ser suspenso da 
função de procurador
Descrição: Ex-chefe da Lava Jato já foi condenado com advertência e censura pelo
Conselho do Ministério Público
Link: https://revistaforum.com.br/noticias/dallagnol-e-alvo-de-mais-oito-
processos-e-pode-ser-suspenso-da-funcao-de-procurador/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Governo da Bahia assina acordo com a Rússia e pretende testar 
vacina Sputnik V
Descrição: Por enquanto, acordo de confidencialidade permitirá apenas o acesso a
dados científicos, mas o governo de Rui Costa espera, em um segundo passo 
conseguir a realização de testes com a vacina russa em seu estado
Link: https://revistaforum.com.br/politica/governo-da-bahia-assina-acordo-com-a-
russia-e-pretende-testar-vacina-sputnik-v/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: PT prepara plano pós-pandemia para se fortalecer como alternativa
a Bolsonaro
Descrição: No embalo do discurso de Lula, a legenda visualiza o momento como 
ideal para recuperar protagonismo, e lançará programa na sexta, com propostas 
sobre saúde, educação, economia e defesa da democracia
Link: https://revistaforum.com.br/politica/pt-prepara-plano-pos-pandemia-para-
se-fortalecer-como-alternativa-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Polícia dos EUA atira contra menino de 13 anos com autismo após 
sua mãe pedir ajuda
Descrição: Caso aconteceu na cidade de Salt Lake City, no oeste do país. Mulher 
havia solicitado o auxílio dos policiais porque o menor, que tem síndrome de 
asperger, estava tendo uma crise nervosa
Link: https://revistaforum.com.br/global/policia-dos-eua-atira-contra-menino-de-
13-anos-com-autismo-apos-sua-mae-pedir-ajuda/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: PCdoB e Benedita rebatem críticas por votos favoráveis a perdão 
de dívidas de igrejas
Descrição: Segundo os parlamentares, o texto apenas regulou imunidade já 
garantida na Constituição e não tratou sobre possíveis fraudes
Link: https://revistaforum.com.br/politica/pcdob-e-benedita-rebatem-criticas-
por-votos-favoraveis-a-perdao-de-dividas-de-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Golpe eleitoral? Trump reitera que não reconhecerá derrota e 
incita eleitores a “votarem duas vezes”
Descrição: Para provar que existem problemas no sistema de votos por 
correspondência, presidente pediu aos seus eleitores que fizessem algo ilegal: 
votar pelo correio e também de forma presencial. Ação em massa poderia 
efetivamente invalidar o pleito



Link: https://revistaforum.com.br/global/golpe-eleitoral-trump-reitera-que-nao-
reconhecera-derrota-e-incita-eleitores-a-votarem-duas-vezes/

 
Fonte: Revista Fórum
Título: O “Fliperama” cyberpunk de Fabiano Calixto
Descrição: Tomaz Amorim analisa o livro de poemas “Fliperama” de Fabiano Calixto
lançado em Março deste ano. Trata-se de leitura fundamental para quem quer 
sobreviver ao Brasil de 2020 encontrando ainda beleza nas coisas, sem abrir mão 
de suas conturbações estéticas e políticas
Link: https://revistaforum.com.br/colunistas/tomazamorim/o-fliperama-cyberpunk-
de-fabiano-calixto/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Desmatamento e queimadas: crimes contra a natureza e a vida 
humana que seguirei denunciando, por Professora Rosa Neide
Descrição: \Jair Bolsonaro tem promovido um verdadeiro desmonte no Ibama, 
atacado o Inpe, cortado o orçamento dos órgãos de controle e desmobilizado 
equipes de fiscalização. A porteira está aberta aos grileiros e aos 
desmatadores\
Link: https://revistaforum.com.br/debates/desmatamento-e-queimadas-crimes-
contra-a-natureza-e-a-vida-humana-que-seguirei-denunciando-por-professora-rosa-
neide/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Após vencer Dallagnol no CNMP, Calheiros afirma que procurador 
paga 5 mil perfis que fazem “campanha permanente”
Descrição: O senador celebrou a decisão do conselho e disse que foi apenas o \
primeiro passo\
Link: https://revistaforum.com.br/politica/apos-vencer-dallagnol-no-cnmp-
calheiros-afirma-que-procurador-paga-5-mil-perfis-que-fazem-campanha-permanente/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Morre por coronavírus general que chefiava Centro de Inteligência
do Exército
Descrição: Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira tinha 53 anos e estava 
internado há 10 dias no Hospital das Forças Armadas. Sua última missão foi 
acompanhar a delegação chefiada por Michel Temer, que foi ao Líbano, após a 
explosão no Porto de Beirute
Link: https://revistaforum.com.br/politica/morre-por-coronavirus-general-que-
chefiava-centro-de-inteligencia-do-exercito/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Ibaneis Rocha, governador do DF, testa positivo para a Covid-19
Descrição: O emedebista Ibaneis Rocha apresenta sintomas como tosse e coriza
Link: https://revistaforum.com.br/coronavirus/ibaneis-rocha-governador-do-df-
testa-positivo-para-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Crítica a Bolsonaro, Sheherazade será demitida pelo SBT
Descrição: A apresentadora não terá seu contrato renovado, segundo o colunista 
Ricardo Feltrin
Link: https://revistaforum.com.br/midia/critica-a-bolsonaro-sheherazade-sera-
demitida-pelo-sbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Título: Após cirurgia, Dirceu já está no quarto e amanhã vai para casa
Descrição: O procedimento foi realizado para retirar um tumor no rim
Link: https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/apos-cirurgia-dirceu-ja-
esta-no-quarto-e-amanha-vai-para-casa/
 
Fonte: IHU Notícias



Título: Para encarar os problemas do Brasil, é preciso um olhar nacional 
desde experiências regionais. Entrevista especial com Vinícius Müller
Descrição: Os últimos escândalos e denúncias de corrupção envolvendo o 
governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Wi [...]
Link: http://www.ihu.unisinos.br/602667-para-encarar-os-problemas-do-brasil-e-
preciso-um-olhar-nacional-desde-experiencias-regionais-entrevista-especial-com-
vinicius-mueller
 
Fonte: OGlobo
Título: Argentina já admite que candidato americano será eleito 
presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Link: https://oglobo.globo.com/mundo/argentina-ja-admite-que-candidato-
americano-sera-eleito-presidente-do-banco-interamericano-de-desenvolvimento-
24629598
 
Fonte: OGlobo
Título: Wassef e advogados de Lula e de Witzel são alvos de ação que mira
desvios no Sistema S
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Link: https://oglobo.globo.com/brasil/wassef-advogados-de-lula-de-witzel-sao-
alvos-de-acao-que-mira-desvios-no-sistema-s-24630001
 
Fonte: OGlobo
Título: Coronavírus: testes com vacina de Oxford são interrompidos após 
'adoecimento sem explicação' de paciente
Descrição: Desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de 
Oxford, uma das principais candidatas a vacina contra o coronavírus teve 
experimentos interrompidos após adoecimento de um paciente que vinha recebendo a
imunização em estudo.
Link: https://epoca.globo.com/sociedade/coronavirus-testes-com-vacina-de-oxford-
sao-interrompidos-apos-adoecimento-sem-explicacao-de-paciente-24630044
 
Fonte: OGlobo
Título: Advogado ligado a família Bolsonaro, Frederick Wassef é alvo da 
Lava-Jato por repasse de R$ 2,6 milhões de Orlando Diniz
Descrição: RIO - Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, é alvo de 
busca e apreensão na manhã desta quarta-feira após pedido dos procuradores da 
Lava-Jato do Rio ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio.Wassef foi 
citado na delação do empresário Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio. 
Link: https://oglobo.globo.com/brasil/advogado-ligado-familia-bolsonaro-
frederick-wassef-alvo-da-lava-jato-por-repasse-de-26-milhoes-de-orlando-diniz-
24630038
 
Fonte: OGlobo
Título: Lava-Jato faz operação contra escritórios de advocacia acusados 
de desviar R$ 151 milhões do Sistema S
Descrição: RIO - A força-tarefa da Lava-Jato está nas ruas na manhã desta 
quarta-feira para cumprir mandados de busca e apreensão contra escritórios de 
advocacia que teriam sido usados para desviar ao menos R$ 151 milhões do Sistema
S do Rio, composto pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Rio (Fecomércio-RJ), Sesc e Senac entre 2012 e 2018, sem comprovar o 
serviço prestado.
Link: https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-faz-operacao-contra-escritorios-
de-advocacia-acusados-de-desviar-151-milhoes-do-sistema-s-24629999
 
Fonte: OGlobo
Título: Australiano inventa doença terminal em avô para escapar de 
lockdown
Descrição: Um homem de 30 anos mentiu às autoridades ao alegar que seu avô 
estava à beira da morte e, desta forma, obter o aval para sair do regime de 
quarentena no último fim de semana em Sidney, na Austrália. 



Link: https://epoca.globo.com/mundo/australiano-inventa-doenca-terminal-em-avo-
para-escapar-de-lockdown-24629329
 
Fonte: OGlobo
Título: Planalto vai gastar R$ 8,7 milhões com comunicação digital
Descrição: A Secretaria de Comunicação da Presidência pretende gastar pelo menos
R$ 8,7 milhões com comunicação digital no próximo ano. Os serviços, que serão 
contratados após uma licitação, incluem monitoramento de redes sociais. 
Link: https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-vai-gastar-87-milhoes-
com-comunicacao-digital-24629586
 
Fonte: OGlobo
Título: CNMP já aplicou 65 punições de censura  
Descrição: O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já aplicou 65 
punições de censura a procuradores e promotores, a exemplo da sanção imposta 
nesta terça-feira a Deltan Dallagnol. 
Link: https://epoca.globo.com/guilherme-amado/cnmp-ja-aplicou-65-punicoes-de-
censura-24629541
 
Fonte: OGlobo
Título: Projeto social restaura academia popular no Alemão
Descrição: RIO — Abandonada há cerca de dois anos devido ao mau estado dos 
equipamentos, uma academia popular na Estrada do Itararé, no Complexo do Alemão,
foi restaurada com a ajuda de moradores da comunidade e do projeto social Em 
Ação, que atua na região. 
Link: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/projeto-social-restaura-academia-
popular-no-alemao-1-24624111
 
Fonte: OGlobo
Título: Fux quer descolar Supremo do governo Bolsonaro
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Link: https://oglobo.globo.com/analitico/fux-quer-descolar-supremo-do-governo-
bolsonaro-24629080
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Título: Muito além do R$ 1 bilhão: os tributos que as igrejas não 
precisam pagar no Brasil
Descrição: Projeto que aguarda sanção do governo pode levar a União a perdoar 
dívida bilionária de igrejas — que já são imunes aos tributos mais comuns pagos 
pelos brasileiros.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54082892
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Título: A jovem que fez 66 cirurgias por doença que médicos não conseguem
diagnosticar
Descrição: Há sete anos, britânica convive com inchaços doloridos em várias 
partes do corpo, médicos cogitaram amputar uma perna.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/geral-54081272
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Título: Coronavírus: testes com vacina de Oxford são interrompidos após 
'adoecimento sem explicação' de paciente
Descrição: Imunização desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela 
Universidade de Oxford está atualmente na fase 3 de testes, mas teve suspensão 
anunciada nesta terça-feira (8/9) após paciente sofrer reação adversa.
Link: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54082487
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Título: Casos de censura à imprensa no Brasil expõem clima de “degradação
da liberdade” 
Descrição: Decisões costumam ser revistas pelo STF, mas são indicativo de 
“judicialização da política”,  dizem especialistas. Globo, Portal GGN, revista 
‘Crusoé’ e TV RBS foram alvo de censura este ano



Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-08/casos-de-censura-a-imprensa-
no-brasil-expoem-clima-de-degradacao-da-liberdade.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política
no Brasil
Descrição: Mundo se aproxima de 900.000 mortes pela covid-19. Testes com a 
vacina de Oxford são suspensos no mundo. Caixa paga auxílio emergencial para 3,9
milhões de pessoas nesta quarta-feira. Inglaterra estuda proibir encontros de 
mais de 6 pessoas a partir da próxima semana
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
Título: Como a reunião diária no Zoom pode destruir a autoestima
Descrição: Um mau uso das plataformas ‘online’ e a comparação a que incitam pode
provocar insatisfação corporal e problemas de insegurança.
Link: https://brasil.elpais.com/estilo/2020-09-08/como-a-reuniao-diaria-no-zoom-
pode-destruir-a-autoestima.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Título: Henrique Capriles: “Se fizermos mal, a Venezuela pode passar do 
autoritarismo ao totalitarismo”
Descrição: Ex-candidato presidencial analisa a política venezuelana depois de 
aceitar participar nas eleições. “Um aposentado ganha dois dólares por mês. A 
única coisa que a revolução produz é a fome”, afirma
Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-08/henrique-capriles-se-
fizermos-mal-as-coisas-a-venezuela-pode-passar-do-autoritarismo-ao-
totalitarismo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Título: Evolução dos casos de coronavírus no Brasil
Descrição: Dados mais recentes de infecções e mortes pela covid-19 nos Estados 
brasileiros e comparação com os principais epicentros da epidemia no mundo
Link: https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-23/evolucao-dos-casos-de-
coronavirus-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Título: Wall Street 'atropela' investidor e atordoa cobertura financeira
Descrição: O \mergulho\ das gigantes de tecnologia em Wall Street está para 
completar uma semana -e o Wall Street Journal ainda busca uma explicação. 
Arrisca genericamente que foi \detonada pela preocupação de que subiu 
demais\.Leia mais (09/09/2020 - 05h27)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/colunas/nelsondesa/2020/09/wall-street-atropela-investidor-e-atordoa-
cobertura-financeira.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Título: Mais de 350 são resgatados de helicóptero após chá revelação 
causar incêndio na Califórnia
Descrição: Helicópteros militares resgataram no sábado (5) cerca de 360 ??
pessoas e 16 cachorros que participavam de um chá revelação próximo a Fresno, na
Califórnia, após fogos de artifício usados na festa causarem um incêndio de 
grandes proporções durante uma das piores temporadas de queimadas no estado.Leia
mais (09/09/2020 - 00h38)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/mundo/2020/09/mais-de-350-sao-resgatados-de-helicoptero-apos-cha-revelacao-
causar-incendio-na-california.shtml
 



Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Título: Alvo da PF, ex-advogado dos Bolsonaros recebeu R$ 2,7 milhões sob
suspeita da Fecomercio
Descrição: O advogado Frederick Wassef, que atendia até junho a família do 
presidente Jair Bolsonaro, é alvo de busca e apreensão da Operação Esquema S 
deflagrada nesta quarta-feira (9) para apurar desvios de recursos no Sistema S 
do Rio de Janeiro.Leia mais (09/09/2020 - 08h19)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/poder/2020/09/alvo-da-pf-ex-advogado-dos-bolsonaros-recebeu-r-27-milhoes-
sob-suspeita-da-fecomercio.shtml
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Título: Advogados de Lula são alvos de operação sobre desvios no Sistema 
S, PF faz buscas na casa de Frederick Wassef
Descrição: A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) operação 
para investigar um suposto esquema de tráfico de influência no STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) e no TCU (Tribunal de Contas da União) com desvio de 
recursos públicos do Sistema S.Leia mais (09/09/2020 - 07h17)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/poder/2020/09/escritorio-de-advogado-de-lula-e-alvo-de-operacao-sobre-
influencia-no-judiciario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Título: Dias Toffoli estimulou o militarismo e bajula Bolsonaro no final 
da gestão
Descrição: \As anotações dos historiadores deverão registrar a contribuição do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para o atual 
clima de incertezas\, afirmou este Blog, em março de 2019.  A observação 
continua valendo, confirmada por fatos que se agravaram. Sua gestão ficará 
marcada pelo respaldo ao retrocesso institucional ocorrido no país. Em dois 
anos, [...]Leia mais (09/09/2020 - 06h00)
Link: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfol
ha.uol.com.br/?p=48044
 
 


