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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-10 12:42:04
Título: PF cumpre 25 mandados de busca e apreensão na 74ª fase da Operação Lava 
Jato
Descrição: A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira (9) 
mandados de busca e apreensão contra executivos do Banco Paulista e da 
Pretrobras na 74ª fase da Operação Lava Jato. A operação, batizada de 
“Sovrapprezzo”, investiga supostas fraudes em operações de câmbio comercial 
contratadas pela Petrobras com o Banco Paulista entre 2008 e 2011. LEIA 
[&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pf-cumpre-25-mandados-de-busca-e-
apreensao-na-74a-fase-da-operacao-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-10 11:52:16
Título: Fux toma posse nesta quinta-feira como presidente do STF
Descrição: O ministro Luiz Fux tomará posse nesta quinta-feira (10) como novo 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra Rosa Weber será a vice.
Ontem (9), o ministro Dias Toffoli comandou a última sessão como presidente do 
STF. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou da cerimônia de 
despedida. Ele chegou de surpresa no plenário [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/fux-toma-posse-nesta-quinta-feira-
como-presidente-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-10 11:11:59
Título: Bolsonaro diz que perdoa quem fez isolamento social para salvar vidas
Descrição: Mesmo com quase 130 mil mortos pela pandemia e com mais de mil novas 
mortes por dia, o presidente Bolsonaro continua achando que a grande tragédia da
Covid-19 é a crise econonica. Ele se emociona e quase chora ao ouvir um relato 
de uma pequena empresa que foi à falência gerando desemprego. Mas não tem 
[&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-diz-que-perdoa-quem-fez-
isolamento-social-para-salvar-vidas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-10 00:38:50
Título: “Se o arroz está caro, comam macarrão!”, dizem a Bolsonaro donos de 
supermercados
Descrição: &#8220,Se o arroz está caro, comam macarrão!&#8221,, sugeriram os 
donos de supermercados que se reuniram nesta quarta-feira (9), em Brasílía, com 
o presidente Jair Bolsonaro. A proposta de trocar o arroz pelo macarrão partiu 
do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abas), João Sanzovo 
Neto. Segundo o dirigente da Abas, os supermercados orientarão os clientes 
[&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/se-o-arroz-esta-caro-comam-
macarrao-dizem-donos-de-supermercados/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-10 09:02:14
Título: Juristas e economistas debatem impactos da Lava Jato sobre a indústria e
o emprego
Descrição: Seminário \Impactos Econômicos da Lava Jato\ será transmitido ao vivo
no final de semana, veja como acompanhar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/10/juristas-e-economistas-debatem-
impactos-da-lava-jato-sobre-a-industria-e-o-emprego
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-09-10 07:06:26
Título: Nomear evangélico para cuidar de indígenas isolados \é proposital\, diz 
historiador
Descrição: Para especialista, política de Bolsonaro contraria direitos 
constitucionais e expressa ignorância sobre cultura indígena
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/10/nomear-evangelico-para-cuidar-
de-indigenas-isolados-e-proposital-diz-historiador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-10 07:04:42
Título: O que esperar de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal?
Descrição: Ministro assume o cargo no lugar de Dias Toffoli e ficará à frente do
tribunal até 2022, Rosa Weber será a vice
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/10/o-que-esperar-de-luiz-fux-na-
presidencia-do-supremo-tribunal-federal
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 12:44:33
Título: Tchau, tchau Dias Toffoli, por Fábio de Oliveira Ribeiro
Descrição: Daqui a alguns anos, Dias Toffoli aposentará como Ministro do 
Tribunal que presidiu. Mas eu não me colocaria no lugar dele.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/tchau-tchau-dias-toffoli-por-fabio-de-
oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 12:33:22
Título: PPP de Bruno Covas ameaça despejar 6 mil famílias de São Paulo nas ruas
Descrição: Movimentos e entidades lançam campanha para denunciar “lógica 
remocionista” que, em plena pandemia, ameaça comunidades da zona norte da 
capital paulista
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/ppp-de-bruno-covas-ameaca-despejar-6-
mil-familias-de-sao-paulo-nas-ruas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 12:16:17
Título: Tanta gente sem teto, tanto teto sem gente, por Wagner de Alcântara 
Aragão
Descrição: Déficit habitacional deve entrar na pauta das eleições municipais 
deste ano. É preciso exigir cumprimento do Estatuto das Cidades
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/tanta-gente-sem-teto-tanto-teto-sem-gente-
por-wagner-de-alcantara-aragao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 12:08:17
Título: Atuação de Parlamentares Católicos Em questões Sociais e Institucionais,
por Marcos Vinicius de F. Reis
Descrição: Perante uma sociedade como a nossa, que possui diversos problemas 
sociais, a Igreja Católica busca ter o reconhecimento institucional de uma 
iniciativa que tem por finalidade diminuir a pobreza – o que pode lhe trazer 
vários benefícios.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/atuacao-de-parlamentares-catolicos-em-
questoes-sociais-e-institucionais-por-marcos-vinicius-de-f-reis/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 11:22:26
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Coronavirus O Reino Unido deve se preparar para outras restrições, 
avisa o professor Neil Ferguson Telegraph World Newspor repórteres do Telegrap 
Economia Ricos ficam cada vez mais ricos durante a crise, denuncia a Oxfam 37 Le
Monde.fr &#8211, Actualités et Infos en Fra Exportações italianas destruidas 
pela Covid, mas recuperação deverá ser rápida, diz Gualtieri Repubblica.itpor 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-122/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 11:20:37
Título: A canastrice na política: os vídeos do Porta dos Fundos, Bolsonaro e 
Lula, por Wilson Ferreira
Descrição: Onde as esquerdas encontrarão o alfinete para furar a bolha que 
separa esses dois paradigmas comunicacionais?
Url :https://jornalggn.com.br/analise/a-canastrice-na-politica-os-videos-do-
porta-dos-fundos-bolsonaro-e-lula-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 11:03:32
Título: Para cumprir teto de gastos, governo corta pela metade orçamento do CNPq
na LOA/2021
Descrição: Para Flávia Calé, presidenta da ANPG, é necessário um pacto para 
resgatar a importância da ciência e das agências de fomento no atual contexto 
nacional.
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/para-cumprir-teto-de-gastos-governo-
corta-pela-metade-orcamento-do-cnpq-na-loa-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 10:52:14
Título: Trival de uma das mais belas letras da MPB: Vento Leste
Descrição: João do Vale com Na Asa do Vento (Vento Leste)
Url :https://jornalggn.com.br/video/trival-de-uma-das-mais-belas-letras-da-mpb-
vento-leste/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 10:41:44
Título: Reforma administrativa ou incentivo à corrupção?, por Rogério Veiga
Descrição: A PEC 32/2020 também acaba com a estabilidade do servidor público 
concursado ao criar a contratação por tempo indeterminado. Com essa nova regra, 
o servidor público que não agradar o chefe, será demitido sem direito à FGTS e 
seguro desemprego.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/reforma-administrativa-ou-
incentivo-a-corrupcao-por-rogerio-veiga/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 10:21:02
Título: Arroz e Feijão, por Rui Daher
Descrição: Enfim, leitores deste GGN, em se tratando de cadeia alimentar, 
agronegócios, tudo anda conforme duas leis: a da oferta e procura e a da 
ganância na superposição de margens de lucro.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/arroz-e-feijao-por-rui-daher/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 10:11:35
Título: Sou feio. Minha estética é bruta, por Romério Rômulo
Descrição: Minha paixão é o avesso da ternura / Movida em todo caso à força 
bruta.
Url :https://jornalggn.com.br/literatura/sou-feio-minha-estetica-e-bruta-por-
romerio-romulo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 10:00:58
Título: A crise do arroz e a cegueira generalizada do ultraliberalismo
Descrição: Agora, cria-se esse círculo de prejuízos. Numa ponta, permite-se a 
continuidade das exportações de arroz, sem estoques reguladores. Na outra, 
garante a compra de arroz menos competitivo que o brasileiro.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-crise-do-arroz-e-a-cegueira-
generalizada-do-ultraliberalismo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 09:00:55
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
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Descrição: Coronavirus Novo relatório mostra casos de coronavírus subestimados 
nos EUA CNN.com &#8211, Canal RSS &#8211, App Internationa Por que a AstraZeneca
pausou seu ensaio da vacina COVID-19 pode ser uma boa notícia ABC News: 
principais notícias 1 Se os EUA tivessem a taxa de mortalidade Covid-19 do 
Canadá, mais 100.000 americanos estariam vivos 7K Vox &#8211, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-149/
 
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-10 00:51:08
Título: Toffoli é elogiado por Bolsonaro em sua última sessão à frente do STF
Descrição: Com futuro da investigação contra Flávio Bolsonaro nas mãos da Corte,
presidente diz que Supremo é ‘santuário da Justiça’
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/toffoli-e-elogiado-por-bolsonaro-em-sua-
ultima-sessao-a-frente-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 12:46:32
Título: “Melhor absolver cem culpados do que condenar um inocente”, diz juiz 
sobre acusado de estuprar Mariana Ferrer
Descrição: Juiz alegou falta de provas e absolveu o empresário André de Camargo 
Aranha. Decisão gerou revolta nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/melhor-absolver-cem-culpados-do-que-
condenar-um-inocente-diz-juiz-sobre-acusado-de-estuprar-mariana-ferrer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 12:31:39
Título: Incêndios no Pantanal destroem área equivalente a nove cidades de São 
Paulo
Descrição: Resultado foi registrado apenas no último mês. Para especialista, 
tempo seco, ventos e falta de estrutura de combate podem ampliar devastação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/incendios-no-pantanal-destroem-area-
equivalente-a-nove-cidades-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 11:52:14
Título: #INFUXWETRUST: tentáculos da LAVA JATO no STF e no BOLSONARISMO
Descrição: Entusiasta da Lava Jato, o ministro Luiz Fux toma posse nesta quinta-
feira no Supremo Trinal Federal, um dia após a operação autorizada pelo juiz 
bolsonarista Marcelo Bretas em vários escritórios e residências de advogados, 
entre eles os de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin Martins, defensores do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ana Teresa Basílio, [&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/infuxwetrust-tentaculos-da-lava-jato-no-
stf-e-no-bolsonarismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 11:46:15
Título: Ricardo Salles ataca Leonardo DiCaprio: “Vai colocar seu dinheiro onde 
está sua boca?”
Descrição: Mais cedo, ministro compartilhou um vídeo sobre a Amazônia com 
imagens da Mata Atlântica. Intenção era negar as queimadas no bioma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ricardo-salles-ataca-leonardo-
dicaprio-vai-colocar-seu-dinheiro-onde-esta-sua-boca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 11:21:08
Título: Polícia e Ministério Público fazem busca e apreensão na casa de Marcelo 
Crivella
Descrição: Prefeito do Rio, ex-tesoureiro de campanha e ex-senador são alvos de 
operação que investiga “QG da Propina” na administração municipal, foram 
expedidos um total de 22 mandados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-e-ministerio-publico-fazem-
busca-e-apreensao-na-casa-de-marcelo-crivella/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 11:14:31
Título: VÍDEOS: Incêndio de grandes proporções atinge porto de Beirute um mês 
após explosão
Descrição: A agência estatal de notícias disse que o incêndio ocorreu em um 
depósito de pneus e que bombeiros estão no local
Url :https://revistaforum.com.br/global/videos-incendio-de-grandes-proporcoes-
atinge-porto-de-beirute-um-mes-apos-explosao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 11:00:58
Título: Bolsonaro liga alta do arroz à pandemia e diz que perdoa políticos que o
criticaram
Descrição: Em vídeo , Bolsonaro diz que não vai \interferir no mercado\ e, em 
nova estratégia, liga disparada nos preços da cesta básica para validar seu 
discurso contra o isolamento social no início da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-liga-alta-do-
arroz-a-pandemia-e-diz-que-perdoa-politicos-que-o-criticaram/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 10:47:38
Título: Lava Jato de Curitiba faz busca e apreensão na sede da Petrobras
Descrição: Mandados de busca e apreensão foram expedidos pela juíza Gabriela 
Hardt, substituta de Sergio Moro na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-de-curitiba-faz-busca-e-
apreensao-na-sede-da-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 10:43:47
Título: Míriam Leitão critica tentativa de controlar preços: ‘Terraplanismo 
chegou à economia’
Descrição: \Na sucessão de retrocessos que nos atinge no governo Bolsonaro, só 
faltava mesmo essa”, avaliou a jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/miriam-leitao-critica-tentativa-de-
controlar-precos-terraplanismo-chegou-a-economia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 10:29:20
Título: Porta-voz da Lava Jato, Antagonista sai em defesa de Marcelo Bretas por 
“notícias plantadas” por réus
Descrição: Portal diz que juiz está sendo acusado de usar a operação contra 
advogados e ex-ministro do STJ como estratégia de campanha para o STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/porta-voz-da-lava-jato-antagonista-
sai-em-defesa-de-marcelo-bretas-por-noticias-plantadas-por-reus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 10:14:49
Título: Wassef: Advogada de Flávio Bolsonaro é sócia de jurista que orientou 
delação de ex-presidente da Fecomércio
Descrição: Luciana Pires, que assumiu a defesa de Flávio Bolsonaro após a prisão
de Queiroz na chácara de Wassef, é sócia de Juliana Bierrenbach, que fechou a 
delação de Orlando Diniz com a Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wassef-advogada-de-flavio-bolsonaro-e-
socia-de-jurista-que-orientou-delacao-de-ex-presidente-da-fecomercio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 10:14:02
Título: Bolsonaro convida governador interino do Rio para viagem no avião 
presidencial até a posse de Fux
Descrição: Planalto faz aproximação com Cláudio Castro (PSC), depois de atritos 
com Wilson Witzel, que foi afastado pela Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-convida-governador-interino-
do-rio-para-viagem-no-aviao-presidencial-ate-a-posse-de-fux/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 09:47:03
Título: Governo institui grupo de trabalho para vacinação “voluntária” contra a 
Covid-19
Descrição: Resolução assinada pelo general Braga Netto no Diário Oficial segue 
orientação de Jair Bolsonaro, que declarou recentemente que \ninguém pode 
obrigar ninguém a tomar vacina”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-institui-grupo-de-
trabalho-para-vacinacao-voluntaria-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 09:34:30
Título: Zé de Abreu perde irmã e sobrinho em três dias: “Dias difíceis”
Descrição: Itamar Bopp, sobrinho do ator, estava em coma desde 2005 por conta de
um infarto e longa parada cardíaca aos 41 anos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ze-de-abreu-perde-irma-e-
sobrinho-em-tres-dias-dias-dificeis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 08:57:41
Título: #InFuxWeTrust: a trajetória (polêmica) de Luiz Fux, que assume a 
presidência do STF
Descrição: Da peregrinação aos gabinetes de Brasília para receber as bênçãos 
para a vaga na suprema corte à defesa da Lava Jato, o carioca Luiz Fux chega ao 
posto máximo do judiciário brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/infuxwetrust-a-trajetoria-polemica-de-
luiz-fux-que-assume-a-presidencia-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 08:53:07
Título: Livro revela que Trump mentiu para o público sobre a gravidade da 
pandemia
Descrição: Declarações foram dadas ao jornalista Bob Woodward. Presidente dos 
EUA admitiu ter minimizado publicamente os riscos e alega que não queria causar 
pânico
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/livro-revela-que-trump-mentiu-para-o-
publico-sobre-a-gravidade-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 08:08:27
Título: Toffoli nega recurso e mantém Witzel afastado do cargo de governador do 
Rio
Descrição: Governador é alvo de investigação sobre esquema de corrupção na área 
da saúde, defesa alega que não teve direito de apresentar seus argumentos no 
processo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/toffoli-nega-recurso-e-mantem-witzel-
afastado-do-cargo-de-governador-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 07:41:00
Título: Vacina da chinesa Sinovac causou efeitos colaterais em menos de 5% dos 
voluntários
Descrição: Maioria dos voluntários com reação relatou dor muscular no local da 
injeção do imunizante para o coronavírus, em fase de testes em São Paulo, apenas
1% sentiu mal estar ou febre
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vacina-da-chinesa-sinovac-causou-
efeitos-colaterais-em-menos-de-5-dos-voluntarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 02:55:55
Título: Movimento aciona Bolsonaro no Conselho Tutelar por usar crianças no 
desfile de 7 de setembro
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Descrição: Presidente passeou no rolls royce presidencial junto com oito 
crianças, mas apenas duas delas usavam máscaras. Movimento Nacional de Direitos 
Humanos vê violação do Estatuto da Criança e do Adolescente no caso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/movimento-aciona-bolsonaro-no-
conselho-tutelar-por-usar-criancas-no-desfile-de-7-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 02:32:11
Título: Sertanista Rieli Franciscato morre após sofrer flechada em Rondônia
Descrição: Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau, da 
Fundação Nacional do Índio, vinha monitorando grupo de indígenas que se 
aproximou de comunidade rural no município de Seringueiras
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sertanista-rieli-franciscato-morre-apos-
sofrer-flechada-em-rondonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 02:11:36
Título: Espírito Santo retoma aulas com protocolo de despedidas em caso de 
mortes de alunos e professores
Descrição: Página 65 do plano do Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a 
Educação Básica, lançado pelo governo capixaba, diz que “havendo óbitos de 
alunos ou de profissionais da escola, pode-se organizar ritos de despedida, 
homenagens e memoriais”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/espirito-santo-retoma-aulas-com-
protocolo-de-despedidas-em-caso-de-mortes-de-alunos-e-professores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 02:08:44
Título: Acusado de estuprar influencer em Jurerê Internacional é absolvido e 
revolta internautas
Descrição: O juiz alegou falta de provas e absolveu o acusado
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/acusado-de-estuprar-influencer-
em-jurere-internacional-e-absolvido-e-revolta-internautas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 01:59:30
Título: Cartas do Pai: “Falsos patriotas”
Descrição: Anteontem foi o Dia da Independência, e percebi que muita gente 
comemorou duas vezes este ano. Comemoraram 4 de Julho e agora, de novo, em 7 de 
Setembro. O curioso é que nas duas comemorações o que se viu foi a bandeira dos 
Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/ivancosenzadesouza/cartas-do-pai-
falsos-patriotas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 01:48:18
Título: R$ 600 já é R$ 480, por Frei Sérgio Antônio Görgen
Descrição: \Aplicando a regra simples da porcentagem, o poder de compra dos R$ 
600,00 no início da pandemia, perde R$ 120,00 e hoje é de só R$ 480,00.  E os R$
300,00, que o governo quer de hora em diante, já começa valendo míseros R$ 
240,00.\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/r-600-ja-e-r-480-por-frei-sergio-
antonio-gorgen/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 01:31:58
Título: Criadores da Sputnik V trabalham em vacina combinada para combater covid
e gripe ao mesmo tempo
Descrição: Cientistas do centro Gamaleya de Moscou planejam criar um novo 
produto capaz de imunizar seres humanos contra o coronavírus e contra a gripe 
comum. Anúncio foi feito no mesmo dia em que se iniciou a nova fase de ensaios 
clínicos da vacina russa
Url :https://revistaforum.com.br/global/criadores-da-sputnik-v-trabalham-em-
vacina-combinada-para-combater-covid-e-gripe-ao-mesmo-tempo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 01:10:07
Título: Zanin: “Lava Jato invadiu minha casa pagando o delator com a manutenção 
de conta no exterior”
Descrição: O advogado do ex-presidente Lula voltou a criticar a Operação E$quema
S, montada a partir da delação de Orlando Diniz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zanin-lava-jato-invadiu-minha-casa-
pagando-o-delator-com-a-manutencao-de-conta-no-exterior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 01:05:06
Título: Bolsonaro admite que usou texto de Roberto Marinho para exaltar a 
ditadura em pronunciamento
Descrição: Presidente, no discurso do Dia da Independência, ignorou a pandemia, 
falou sobre \sombra do comunismo\ e fez exaltação ao golpe militar de 1964 com 
frase de Roberto Marinho, como forma de provocar a Globo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-admite-que-usou-texto-de-
roberto-marinho-para-exaltar-a-ditadura-em-pronunciamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 00:54:21
Título: Pandemia do coronavírus chega às 900 mil mortes e poderia alcançar 1 
milhão ainda em setembro
Descrição: Com 100 mil novas mortes a cada 20 dias, cifra de sete dígitos 
poderia ser atingida nos últimos dias deste mês. Brasil é um dos países que mais
contribui com aumento diário
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pandemia-do-coronavirus-chega-as-
900-mil-mortes-e-poderia-alcancar-1-milhao-ainda-em-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 00:26:33
Título: Jornal Nacional dá destaque a operação contra advogado de Lula, 
criticada pela OAB
Descrição: O telejornal usou e abusou de infográficos e, só no final, citou a 
posição da OAB
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-da-destaque-a-operacao-
contra-advogado-de-lula-criticada-pela-oab/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 00:25:56
Título: Mafioso italiano arranca dedo de guarda com a boca e o engole
Descrição: O homem foi condenado três vezes à prisão perpétua
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/mafioso-italiano-arranca-
dedo-de-guarda-com-a-boca-e-o-engole/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 00:07:51
Título: Alberto Fernández reage a ameaças de policiais: “Democracia é o único 
caminho”
Descrição: Presidente da Argentina fez pronunciamento em rede nacional horas 
depois de os policiais da Província de Buenos Aires, que estão em greve por 
aumento salarial, cercarem sua residência oficial com viaturas, em manifestação 
vista como golpista
Url :https://revistaforum.com.br/global/alberto-fernandez-reage-a-ameacas-de-
policiais-democracia-e-o-unico-caminho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-10 00:02:33
Título: Bolsonaro deve vetar perdão de dívidas a igrejas evangélicas
Descrição: A decisão do presidente teria irritado a bancada evangélica, que 
chegou a ameaçar um rompimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-deve-vetar-perdao-de-
dividas-a-igrejas-evangelicas/
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-10 03:00:00
Título: A integração dos sistemas hídricos é uma alternativa para universalizar 
o abastecimento de água no Nordeste. Entrevista especial com João Abner 
Guimarães Júnior
Descrição: Nas duas últimas décadas, as propostas de universalização do sistema 
de abastecimento de água no Nordeste foram impulsionadas pelo 
http://www.ihu.unisinos.br/602695-a-integracao-dos-sistemas-hidricos-e-uma-
alternativa-para-universalizar-o-abastecimento-de-agua-no-nordeste-entrevista-
especial-com-joao-abner-guimaraes-junior
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 09:40:03
Título: Dona do TikTok pode perder prazo para venda do aplicativo nos EUA
Descrição: WASHINGTON - A ByteDance deve perder o prazo dado pelo governo Trump 
para a venda das operações da TikTok nos EUA, depois que novas regulamentações 
chinesas complicaram as negociações com as potenciais compradoras Microsoft e 
Oracle de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/dona-do-tiktok-pode-perder-prazo-para-
venda-do-aplicativo-nos-eua-24632382
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 09:35:27
Título: Crivella ligou para empresário suspeito no dia da primeira operação, mas
delegado atendeu
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/crivella-ligou-para-empresario-suspeito-no-
dia-da-primeira-operacao-mas-delegado-atendeu-24632385
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 09:37:07
Título: Sete pessoas morrem em protestos na Colômbia após morte de homem pela 
polícia  
Descrição: BOGOTÁ — Sete pessoas morreram e 146 ficaram feridos nos protestos 
que eclodiram na noite de quarta-feira em Bogotá e demais cidades da Colômbia, 
depois de um homem morrer sob custódia da polícia. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/sete-pessoas-morrem-em-protestos-na-
colombia-apos-morte-de-homem-pela-policia-24632399
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 08:57:03
Título: Príncipe William diz estar aliviado com volta dos filhos às aulas
Descrição: Até o príncipe William está cansado do homescholling - a 
transferência das aulas para casa por causa da pandemia de Covid-19. Num evento 
em Belfast na última quarta-feira, ele desabafou sobre a quarentena.\Acho que 
todos os pais estão dando um suspiro de alívio pelo recomeço das aulas”, disse 
ele, segundo a revista \Hello\.\Cinco meses têm sido maravilhosos, mas foram 
longos cinco meses.\No Reino Unido, as escolas foram fechadas em março e, desde 
então, William e Kate se mudaram com George, Charlotte e Louis (o único ainda 
fora do colégio) para Anmer Hall, casa de campo dos Cambridges.Em maio, Kate 
Middleton disse, em entrevista, que o casal estava tendo dificuldades em 
administrar as expectativas de George, que queria fazer as tarefas de Charlotte.
\George fica muito chateado porque ele só quer fazer todos os projetos de 
Charlotte. Brincadeiras com sanduíches de aranha são muito mais legais do que 
trabalho de alfabetização!\
Url :https://oglobo.globo.com/ela/gente/principe-william-diz-estar-aliviado-com-
volta-dos-filhos-as-aulas-24632342
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 09:00:53
Título: Vendas no varejo crescem 5,2% em julho, bem acima do 1,2% previsto
Descrição: RIO — As vendas no varejo seguem surpreendendo positivamente na 
recuperação após o período mais agudo da crise gerada pela Covid-19. Dados 
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divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE mostram que o comércio avançou 5,2% em 
julho, na comparação com junho. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/vendas-no-varejo-crescem-52-em-julho-bem-
acima-do-12-previsto-24632316
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 08:24:30
Título: Kevin Spacey é processado por abuso sexual de menores de idade
Descrição: O astro de Hollywood Kevin Spacey está sendo processado pelo ator 
Anthony Rapp e um outro homem não identificado, sob acusação de crimes sexuais 
cometidos pelo ator na década de 1980, quando os dois eram menores de idade.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-pf-faz-buscas-na-petrobras-em-
operacao-que-mira-suposta-fraude-em-operacoes-de-cambio-do-banco-paulista-
24632310
 
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-10 09:00:08
Título: Retomada da economia depende de investimentos privados
Descrição: Até o fim de 2022, os contratos no setor de infraestrutura devem 
somarR$ 250 bilhões e criarão condições para aretomada da economia, com impulso 
nosetor produtivo e na geração de emprego.Só em ferrovias, a expectativa é de R$
40bilhões em investimentos privados, sendoa maior parte para projetos de ligação
entre os centros produtores e os portos.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/retomada-da-economia-depende-de-
investimentos-privados-24631555
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-10 08:09:30
Título: Não é só o arroz: os preços de alimentos vão continuar subindo nos 
próximos meses?
Descrição: Os produtos que compramos no supermercado têm ficado mais caros 
graças a uma combinação de fatores gerados pela pandemia de covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54097305
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-10 09:59:24
Título: Luiz Fux: o que esperar do lavajatista liberal na presidência do Supremo
Descrição: Descrito como cordial e liberal, ministro que assume quinta-feira 
comando do Supremo terá desafios como privilégios de juízes e Lava Jato.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54096135
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-10 11:35:14
Título: Destruição da natureza pelo homem tem ritmo 'catastrófico': a dura 
advertência de cientistas
Descrição: Relatório do WWF diz queda nas populações de animais selvagens desde 
1970 foi registrada na América Latina e Caribe: 94%.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54102384
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-10 11:11:24
Título: As lições da Finlândia, que virou paraíso do trabalho flexível
Descrição: País nórdico adota um estilo de trabalho alinhado à profunda cultura 
de confiança, igualdade e pragmatismo do país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-52959415
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-10 00:30:36
Título: Lava Jato mira laços familiares que abriam portas no STJ e no TCU e toca
em tema tabu no Judiciário
Descrição: Operação acusa filho de presidente da Corte de receber milhões em 
troca de lobby com magistrados. Advogados de Lula e ex-defensor da família 
Bolsonaro, Frederick Wassef, também são alvo de apuração
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-10/lava-jato-mira-lacos-
familiares-que-abriam-portas-no-stj-e-no-tcu-e-toca-em-tema-tabu-no-
judiciario.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-10 01:39:00
Título: Polícia da província de Buenos Aires se amotina para exigir aumento de 
salário
Descrição: Força de segurança exige aumento salarial próximo de 60% e direito de
sindicalização
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-10/policia-da-provincia-de-
buenos-aires-se-amotina-para-exigir-aumento-de-salario.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-10 11:26:46
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no 
Brasil
Descrição: Fux toma posse nesta quinta como presidente do STF.  Síndrome 
associada à covid-19 já atingiu 197 crianças e adolescentes, mas médicos pedem 
calma aos pais.  Índia bate novo recorde mundial de casos diários de 
coronavírus. Brasil soma, desde o início da pandemia, 128.539 óbitos e 4.197.889
infecções
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-10/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-10 09:27:08
Título: Quase 70% dos municípios adotaram distanciamento social antes do 
primeiro caso de coronavírus
Descrição: Estudo da Confederação Nacional dos Municípios e da Universidade 
Oxford mostra que falta de coordenação pode ter contribuído para aumentar 
velocidade de transmissão da covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-09/quase-70-dos-municipios-
adotaram-distanciamento-social-antes-do-primeiro-caso-de-coronavirus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-10 00:56:59
Título: “A gente tem que saber qual é a doença que está nos matando” 
Descrição: A falta de testes para o novo coronavírus na população Yanomami causa
subnotificação, mascara a real dimensão da pandemia, encobre a falta de controle
da covid-19 pelas autoridades responsáveis e condena a morte dos indígenas à 
invisibilidade
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-08/a-gente-tem-que-saber-qual-e-a-
doenca-que-esta-nos-matando.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-10 02:16:12
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
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-23/evolucao-dos-casos-de-
coronavirus-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Grande incêndio atinge Beirute na mesma região de megaexplosão há um mês
Descrição: Um depósito de óleo e pneus no porto de Beirute pegou fogo nesta 
quinta-feira (10), pouco mais de um mês depois que uma megaexplosão devastou 
mais da metade da capital libanesa .Leia mais (09/10/2020 - 08h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/um-mes-apos-explosao-em-beirute-grande-incendio-atinge-
capital-libanesa.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Alegar fraude nas eleições é estratégia de campanha de Trump
Descrição: Durante a maior parte do verão no hemisfério norte, na corrida pela 
Presidência americana, o ex-vice-presidente Joe Biden manteve uma dianteira 
considerável sobre o presidente Donald Trump nas pesquisas de intenção de 
voto.Leia mais (09/10/2020 - 08h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/ian-bremmer/2020/09/alegar-fraude-nas-eleicoes-e-estrategia-de-
campanha-de-trump.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Inventor admite pela primeira vez ter matado jornalista sueca
Descrição: O inventor dinamarqu&ecirc,s Peter Madsen, que cumpre pena de 
pris&atilde,o perp&eacute,tua pelo assassinato da jornalista sueca Kim Wall em 
2017, admitiu o crime pela primeira vez em uma s&eacute,rie documental que 
estreou na Dinamarca nesta quarta-feira (9).Leia mais (09/10/2020 - 01h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/inventor-admite-pela-primeira-vez-que-matou-jornalista-
sueca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: O estupro de idosa de 86 anos que chocou a Índia
Descrição: Dezenas de milhares de estupros são registrados na Índia todos os 
anos, mas alguns chamam a atenção por serem profundamente perturbadores.Leia 
mais (09/10/2020 - 00h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/o-estupro-de-idosa-de-86-anos-que-chocou-a-india.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Paul Auster: 'Com mais 4 anos sob Trump, EUA se tornarão um país 
autoritário'
Descrição: O telefone toca uma vez, e o outro lado atende.Leia mais (09/10/2020 
- 00h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/paul-auster-com-mais-4-anos-sob-trump-eua-se-tornarao-um-
pais-autoritario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Com decreto de Trump, EUA revogam vistos de mais de mil chineses
Descrição: Os EUA revogaram nesta quarta-feira (9) os vistos de mais de mil 
pesquisadores e estudantes de pós-graduação chineses, anunciou uma porta-voz do 
Departamento de Estado.Leia mais (09/10/2020 - 00h11)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/com-decreto-de-trump-eua-revogam-vistos-de-mais-de-mil-
chineses.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Fardas entre togas nos tribunais
Descrição: A decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro 
Humberto Martins, de nomear o general Ajax Porto Pinheiro para a Secretaria-
Geral do Tribunal da Cidadania retoma uma questão levantada neste espaço, em 
setembro de 2018, e até agora não respondida: o que faz um general numa corte 
superior? Até o final de agosto, Pinheiro [...]Leia mais (09/10/2020 - 02h16)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48063
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 12:12:00
Título: Proposta obriga registro de dados étnico-raciais de pacientes com Covid-
19
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/690812-proposta-obriga-registro-de-
dados-etnico-raciais-de-pacientes-com-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 11:15:00
Título: Frente parlamentar apresenta propostas para combater a corrupção
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/691075-frente-parlamentar-apresenta-
propostas-para-combater-a-corrupcao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 11:01:00
Título: Câmara promove 2º Simpósio Nacional de Prevenção do Suicídio
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/690340-camara-promove-2o-simposio-
nacional-de-prevencao-do-suicidio/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 02:39:00
Título: Proposta limita cobrança de taxa sanitária para funcionamento de empresa
Descrição: Projeto estabelece que a cobrança será por pedido de alteração 
protocolado, e não pelo número de mudanças solicitadas em um mesmo pedido
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/684440-proposta-limita-cobranca-de-taxa-
sanitaria-para-funcionamento-de-empresa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 02:08:00
Título: Projeto prevê divulgação de preço de custo de produtos essenciais
Descrição: Pela proposta, caberá ao Poder Executivo definir os itens que terão 
essa classificação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/687978-projeto-preve-divulgacao-de-
preco-de-custo-de-produtos-essenciais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 01:39:00
Título: Proposta regulamenta custódia e apreensão de arquivos digitais
Descrição: Projeto permite busca e apreensão se houver indícios do uso de meio 
eletrônico para cometer crimes ou quando for necessário como meio de prova
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/686525-proposta-regulamenta-custodia-e-
apreensao-de-arquivos-digitais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 00:26:00
Título: Proposta flexibiliza regra para permitir contratações na área de 
segurança pública
Descrição: Objetivo da proposta é autorizar a nomeação de quem estava no curso 
de formação quando da publicação das restrições no final de maio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/687965-proposta-flexibiliza-regra-para-
permitir-contratacoes-na-area-de-seguranca-publica/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-10 00:00:00
Título: Proposta autoriza uso de leito vago de UTI privada por pacientes do SUS
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Descrição: Projeto também prevê penalidades para quem não atender às 
determinações da lei que regulamentou as medidas sanitárias para enfrentar a 
Covid-19, como o isolamento, a quarentena e a realização de exames
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/690714-proposta-autoriza-uso-de-leito-
vago-de-uti-privada-por-pacientes-do-sus/
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