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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 12:12:31
Título: Filha de Roberto Jefferson é procurada pela polícia no Rio
Descrição: A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado 
federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, está foragida. Há um 
mandado de prisão contra ela. Cristiane não estava em casa na hora em que o 
&#8220,Japonês&#8221, tocou a campainha. Segundo a assessoria da ex-parlamentar,
ela não está no Rio e irá se apresentar à polícia [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/filha-de-roberto-jefferson-e-
procurada-pela-policia-no-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 10:15:44
Título: 11 de setembro: ataque às torres gêmeas do WTC completa 19 anos
Descrição: A cidade de Nova York relembra neste 11 de setembro a tragédia que há
19 anos ceifou quase 2,7 mil vidas de nova-iorquinos e quase 3 mil nos Estados 
Unidos. Tal lembrança ocorre enquanto o País ainda vive uma nova tragédia, a do 
novo coronavírus, que ainda teima continuar matando milhares de pessoas. Só em 
[&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/11-de-setembro-ataque-as-torres-
gemeas-do-wtc-completa-19-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 10:14:33
Título: Bahia contrata 50 milhões de doses da vacina russa contra a Covid-19
Descrição: O Governo do Estado da Bahia fechou um acordo com o Fundo Russo de 
Investimentos para o fornecimento de 50 milhões de doses da vacina russa Sputnik
V. Em comunicado, o Fundo informou que: &#8220,O fornecimento da vacina ao 
Brasil deverá começar em novembro de 2020, se for aprovado pelos órgãos 
reguladores brasileiros, que levarão [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bahia-contrata-50-milhoes-de-doses-
da-vacina-russa-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 09:27:29
Título: Em tempos de preços absurdos, MST ensina o abecedário do arroz
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é o maior produtor de 
arroz da América Latina. E em tempos de absurda alta no preço de um dos 
alimentos mais populares e importantes do Brasil e do Mundo, o MST afirma que 
não vai especular com o produto. Prestaram atenção, que arroz é resistência do 
meu [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/em-tempos-de-precos-absurdos-mst-
ensina-o-abecedario-do-arroz/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 00:39:41
Título: Greves: Trabalhadores da Embraer e dos Correios realizam protesto 
conjunto em São José dos Campos
Descrição: O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e o Sindicato dos
Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Vale do Paraíba (Sintect-
VP) realizaram um ato unificado em defesa dos empregos e direitos nesta quinta-
feira (10). O protesto percorreu as principais vias do centro de São José. 
Participaram representantes das centrais sindicais CSP-Conlutas [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/greves-trabalhadores-da-embraer-e-
dos-correios-realizam-protesto-conjunto-em-sao-jose-dos-campos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 00:38:18
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Título: Não vou interferir no preço do arroz, diz Bolsonaro
Descrição: BRASÍLIA (Reuters) &#8211, O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta 
quinta-feira que não vai interferir no mercado a fim de reduzir o preço do 
arroz, mas disse que avalizou a decisão da Secretaria de Defesa do Consumidor 
(SDC) de abrir apuração para verificar se há irregularidades no valor que o 
alimento tem sido vendido nos supermercados. [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/nao-vou-interferir-no-preco-do-
arroz-diz-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 00:08:26
Título: Covid-19: Brasil tem mais de 129 mil mortes e 4,2 milhões de casos 
confirmados
Descrição: O Ministério da Saúde divulgou, na noite desta quinta-feira (10), que
o país registra 129.522 mortes em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 
24 horas, as autoridades de saúde registraram 983 óbitos. Ainda há 2.501 mortes 
sendo investigadas pelas secretarias de saúde. O número de pessoas infectadas 
desde o início da pandemia somam 4.238.446. Entre [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/covid-19-brasil-tem-mais-de-129-
mil-mortes-e-42-milhoes-de-casos-confirmados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-11 00:07:48
Título: ‘Macarrão’ é a receita de Bolsonaro contra a carestia, critica o PT
Descrição: A combinação perversa entre a visão distorcida da facção “ideológica”
do desgoverno Bolsonaro sobre os movimentos populares e o neoliberalismo 
selvagem do ministro-banqueiro da Economia, Paulo Guedes, recai como uma 
maldição sobre as populações de mais baixa renda do Brasil. Ao desemprego e à 
queda brutal da renda, soma-se uma inflação descontrolada e cruel que [&#8230,]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/macarrao-e-a-receita-de-bolsonaro-
contra-a-carestia-critica-o-pt/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-11 07:00:05
Título: Como o Piauí driblou a União e demarcou sua primeira terra indígena
Descrição: Foi necessária a mobilização da sociedade, legislativo, acadêmicos e 
dos próprios kariri
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/11/como-o-piaui-driblou-a-uniao-e-
demarcou-sua-primeira-terra-indigena
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 12:49:47
Título: ‘Ninguém quer ver de perto a morte que o fogo traz para o Pantanal. Eu 
vi’, por João Paulo Guimarães
Descrição: Animais queimados, incêndios e revolta. O relato de um fotógrafo que 
acompanhou de perto o Pantanal em chamas
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/ninguem-quer-ver-de-perto-a-morte-que-o-
fogo-traz-para-o-pantanal-eu-vi-por-joao-paulo-guimaraes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 12:45:26
Título: Damares para ministra do STF? Hipótese surpreende gabinetes de ministros
Descrição: Bergamo informa que chegou ao gabinete de ministros do Supremo os 
rumores de que Damares Alves poderia ser indicada para a vaga de Celso de Mello
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/damares-para-ministra-do-stf-hipotese-
surpreende-gabinetes-de-ministros/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 12:38:57
Título: GGN Covid Brasil: 18 estados com queda de casos e 8 em estabilidade
Descrição: Média diária semanal de novos casos se consolida abaixo de 30 mil. E 
a de óbitos fica em torno de 700 casos diários. Em relação a 28 dias atrás, a 
queda continua sendo substantiva. Nos quadros de aumentos em 14 dias, apenas Rio
Grande do Sul, em novos casos, e Roraima, em novos óbitos, se [&hellip,]
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-18-estados-com-queda-de-
casos-e-8-em-estabilidade/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 12:26:27
Título: As cobaias do coronavírus, por Urariano Mota
Descrição: O fato é que o  “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, da 
boca do presidente, se harmonizou como um estímulo nos grupos de antivacina. E 
um gado imenso, seguidor do líder no Planalto, espalha a desinformação.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/as-cobaias-do-coronavirus-por-urariano-
mota/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 12:22:48
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Fundo soberano da Rússia fecha acordo com Brasil para 
fornecimento de 50 milhões de doses do Sputnik-V CNN.com &#8211, Canal RSS 
&#8211, App Internationa  Economia Um sino econômico mostra que a recuperação 
está perdendo força 29 WSJ.com: World News Os negócios deixaram Milton Friedman 
para trás? 60 NYT&gt, Página inicial do NYTimes.co A recuperação fácil acabou 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-150/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 12:00:40
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Coronavirus Coronavirus: MPs conservadores criticam a decisão da 
&#8216,regra dos seis&#8217, Mais de 300 BBC News 1h Coronavírus: Empresa 
indiana aposta alto em vacinas Mais de 100 BBC News &#8211, Mundo Covid 
exacerbando desigualdade global &#8211, pesquisa da BBC Mais de 500 BBC News 
&#8211, Mundo Coronavírus: França bate recorde diário com quase 10.000 novos 
casos 3K BBC News &#8211, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-123/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 11:07:07
Título: Um ato fundador e o simulacro que ele criou, por Fábio de Oliveira 
Ribeiro
Descrição: A violência fundadora do Estado brasileiro deformou todas as nossas 
constituições e levou à bancarrota o regime democrático criado em 1988.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/um-ato-fundador-e-o-simulacro-que-ele-
criou-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 11:01:42
Título: Fatos X Narrativas sobre o PL 1581/2020, por Orlando Silva
Descrição: Mas vamos ao mérito da votação do PL 1581/2020 e a emenda nº 1, 
vendida por aqueles que nos atacam como uma isenção bilionária a templos 
religiosos.
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/fatos-x-narrativas-sobre-o-pl-1581-2020-
por-orlando-silva/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 10:44:23
Título: Antonio Candido em fotobiografia, por Walnice Nogueira Galvão
Descrição: O livro é dividido em quatro partes: “Infância”, “Adolescência”, 
“Juventude”, “Idade adulta”, todas elas pertinentemente escoradas na 
iconografia.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/antonio-candido-em-fotobiografia-por-
walnice-nogueira-galvao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-11 10:00:25
Título: Com a crise do arroz, Guedes é a versão da anti-vacina da economia
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Descrição: Só em relação ao comércio exterior, houve uma redução de 575 mil 
toneladas de arroz de janeiro a agosto de 2020 -
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/com-a-crise-do-arroz-guedes-e-a-
versao-da-anti-vacina-da-economia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 12:54:50
Título: Secretário de Educação preso foi candidato a governador de Ciro Gomes no
Rio de Janeiro
Descrição: Pedro Fernandes foi o quinto colocado no primeiro turno das eleições 
no estado. Ele foi preso nesta sexta-feira por suspeita de chefiar esquema de 
corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secretario-de-educacao-preso-foi-
candidato-a-governador-de-ciro-gomes-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 12:08:12
Título: Roberto Jefferson convida Malafaia para live sobre “família cristã” nas 
eleições
Descrição: Debate ocorre nesta sexta-feira, mesmo dia em que Cristiane Brasil, 
filha do ex-deputado, teve prisão decretada por corrupção no Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/roberto-jefferson-convida-malafaia-
para-live-sobre-familia-crista-nas-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 11:44:02
Título: PANDEMIA, Bolsonaro e a RESISTÊNCIA do setor CULTURAL
Descrição: A classe artística foi deixada à mingua pelo governo de Jair 
Bolsonaro e o resultado é catastrófico. Duramente castigado durante com 
isolamento necessário durante a pandemia da Covid 19, o setor cultural só teve 
um fôlego em julho, quando foi publicada a Lei Aldir Blanc para garantir renda 
emergencial também para os trabalhadores da cultura [&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pandemia-bolsonaro-e-a-resistencia-do-
setor-cultural/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 11:24:51
Título: Irmão de Weintraub acusa “turma verde” de invadir sua conta no Twitter
Descrição: Arthur Weintraub, que também é assessor especial de Jair Bolsonaro e 
um dos ídolos dos seguidores mais radicais do presidente, alega ter sofrido pelo
menos dez ataques
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/irmao-de-weintraub-acusa-turma-verde-
de-invadir-sua-conta-no-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 11:07:06
Título: Cultura: Mais da metade das empresas demitiram durante a pandemia
Descrição: Pesquisa do Observatório da Economia Criativa da Bahia revela que 
cerca de 80% dos trabalhadores do setor não tinham vínculo empregatício quando 
estourou a epidemia
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/cultura-mais-da-metade-das-empresas-
demitiram-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 10:40:36
Título: VÍDEO: “Deixa a molecada trabalhar”, diz Bolsonaro em live ao lado de 
youtuber mirim
Descrição: Presidente elogiou criança que começou a trabalhar como engraxate e 
disse que história deveria ser vista como \exemplo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-deixa-a-molecada-trabalhar-diz-
bolsonaro-em-live-ao-lado-de-youtuber-mirim/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 10:30:39
Título: Ricardo Salles ironiza Globo ao lamentar vídeo com mico-leão na Amazônia
Descrição: \Da próxima vez, vou antes consultar o mesmo compliance que atuou nas
fotos e matérias fake do suposto panelaço\, tuitou Salles com imagens do jornal 
O Globo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ricardo-salles-ironiza-
globo-ao-lamentar-video-com-mico-leao-na-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 10:28:19
Título: Netflix nega que incentiva sexualização de crianças e defende filme alvo
de críticas
Descrição: Alvo de campanha que pede cancelamento de assinaturas, plataforma 
afirma que obra francesa alerta para a pressão que meninas enfrentam nas redes 
sociais e na sociedade. Boicote é direcionado pela direita nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/netflix-nega-que-incentiva-
sexualizacao-de-criancas-e-defende-filme-alvo-de-criticas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 09:46:34
Título: Human Rights Watch denuncia perseguição política contra apoiadores e ex-
funcionários de Evo Morales
Descrição: Relatório diz que Jeanine Áñez usa governo para perseguir opositores 
na Bolívia e que a própria denúncia contra o ex-presidente não tem prova
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/human-rights-watch-denuncia-
perseguicao-politica-contra-apoiadores-e-ex-funcionarios-de-evo-morales/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 09:43:10
Título: “Ninguém inventou nada”, diz Fux à Veja ao defender a Lava Jato
Descrição: Em tom jurídico, Fux, que tomou posse como presidente do STF, disse 
na entrevista que \o mensalão e a Lava-Jato foram operações exitosas no combate 
à corrupção e à lavagem de dinheiro\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ninguem-inventou-nada-diz-fux-a-veja-
ao-defender-a-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 09:37:20
Título: Itamaraty proíbe acesso a telegramas sobre gênero, aborto e educação 
sexual
Descrição: Sigilo de documentos que orientam diplomatas brasileiros na ONU vale 
até 2025. Medida ocorre após governo Bolsonaro tentar derrubar resoluções sobre 
direitos das mulheres
Url :https://revistaforum.com.br/politica/itamaraty-proibe-acesso-a-telegramas-
sobre-genero-aborto-e-educacao-sexual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 09:17:22
Título: Rússia e Bahia fecham acordo para fornecer 50 milhões de doses de vacina
da covid-19
Descrição: Estado vai receber o imunizante Sputnik V, disponibilizado pelo Fundo
Russo de Investimentos Diretos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/urgente-russia-e-bahia-fecham-acordo-
para-fornecer-50-milhoes-de-doses-de-vacina-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 08:59:36
Título: Campanha nas redes sociais pede Damares no STF e causa preocupação na 
Corte
Descrição: Bolsonaro terá de indicar um ministro para a vaga de Celso de Mello, 
que se aposenta em novembro, mas estaria inclinado a outros nomes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/campanha-nas-redes-sociais-pede-
damares-no-stf-e-causa-preocupacao-na-corte/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 08:30:37
Título: Parlamento do Peru discute moção para destituir presidente por 
‘incapacidade moral’
Descrição: Martín Vizcarra é alvo de um pedido assinado por seis partidos. Ele 
teria instruído assessores a mentir sobre relação com ex-assessor investigado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/parlamento-do-peru-discute-mocao-para-
destituir-presidente-por-incapacidade-moral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 07:39:44
Título: Guilherme Boulos é o pré-candidato em SP com mais interações nas redes 
sociais, diz estudo
Descrição: Concorrente do PSOL teve uma taxa de engajamento de 42% em seus 
conteúdos, nos últimos sete dias, seguido de Arthur do Val (Patriota) e Joice 
Hasselmann (PSL)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guilherme-boulos-e-o-pre-candidato-em-
sp-com-mais-interacoes-nas-redes-sociais-diz-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 03:50:35
Título: Coronavírus: número de contagiados em todo o mundo chega aos 28 milhões
Descrição: Observatório da Universidade Johns Hopkins aponta Brasil como o 
terceiro país mais afetado pela crise sanitária, atrás dos Estados Unidos e da 
Índia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-numero-de-contagiados-
em-todo-o-mundo-chega-aos-28-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 03:09:48
Título: Em live, Bolsonaro faz piada de duplo sentido com criança de 10 anos
Descrição: Presidente e seus assessores gargalharam quando uma menina que os 
acompanhava na transmissão disse que teria começado a trabalhar como repórter 
aos 6 anos. “Começou cedo?”, disse o presidente, e logo caiu na risada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-live-bolsonaro-faz-piada-de-duplo-
sentido-com-crianca-de-10-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 02:20:23
Título: Japão insiste na realização dos Jogos Olímpicos com novo protocolo de 
saúde
Descrição: Organizadores apresentaram medidas para evitar que o evento, adiado 
para 2021, aconteça mesmo se não houver vacina disponível, e não acabe sendo 
cancelado ou realizado sem a presença de público
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/japao-insiste-na-realizacao-dos-jogos-
olimpicos-com-novo-protocolo-de-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 02:05:23
Título: Contra o trabalho infantil
Descrição: Diante da polêmica do caso do relojoeiro de Catalão que está sendo 
acusado de \apologia ao trabalho infantil\, Mouzar Benedito resgata, em seu 
blogue na Fórum, um artigo sobre o tema publicado em 2011, confira
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdomouzar/contra-o-trabalho-infantil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 01:31:03
Título: Após pressão de torcida feminina, Colo-Colo despede jogador acusado de 
violência de gênero
Descrição: Meia-atacante Leonardo Valencia, ex-Botafogo, responde processo por 
agressões e ameaças de morte contra sua ex-companheira e mãe dos seus três 
filhos
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-pressao-de-torcida-feminina-colo-
colo-despede-jogador-acusado-de-violencia-de-genero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 01:18:28
Título: Vergonha! Brasil não atinge meta de vacinação infantil pela primeira vez
no século
Descrição: A queda da cobertura vacinal já vem sido registrada nos últimos anos 
em decorrência da Emenda Constitucional 95/2016, que congelou por 20 anos os 
recursos para a saúde. Por causa dela, o SUS já enfrentava seu momento mais 
frágil desde sua criação, em 1988
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/vergonha-brasil-
nao-atinge-meta-de-vacinacao-infantil-pela-primeira-vez-no-seculo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 00:46:37
Título: Através de fundação, Itamaraty apoia vídeo que critica uso de máscaras
Descrição: Fundação Alexandre de Gusmão, órgão ligado ao Ministério de Relações 
Exteriores, difundiu material que sustenta falsa versão de que as máscaras são 
“inócuas”, e que, ainda por cima, seriam “nocivas à saúde”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/atraves-de-fundacao-itamaraty-apoia-
video-que-critica-uso-de-mascaras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-11 00:04:11
Título: Incêndios florestais destroem a Costa Oeste dos EUA
Descrição: Sob um céu vermelho e escuro, explode uma enorme bola de fogo em meio
aos incêndios no Oregon
Url :https://revistaforum.com.br/global/incendios-florestais-destroem-a-costa-
oeste-dos-eua/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-11 01:49:48
Título: A busca pelos animais feridos em meio ao fogo no Pantanal
Descrição: Grupo de veterinários se junta para ajudar animais gravemente 
machucados e desidratados pelos incêndios que consomem há dias o Pantanal.The 
post A busca pelos animais feridos em meio ao fogo no Pantanal appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/10/animais-feridos-fogo-no-pantanal/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-11 03:00:00
Título: Madre Chantal viveu seu lema, “A alegria do Senhor é a nossa força”. 
Alguns depoimentos 
Descrição: O lema assumido pela Madre Chantal Modoux, “A alegria do Senhor é a 
nossa força”, extraído do livro de 
Url :http://www.ihu.unisinos.br/602756-madre-chantal-modoux-viveu-seu-lema-a-
alegria-do-senhor-e-a-nossa-forca-alguns-depoimentos
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-11 09:46:47
Título: TikTok: Trump diz que não vai prorrogar prazo para venda do app nos EUA
Descrição: WASHINGTON - O presidente americano Donald Trump disse na quinta-
feira que o prazo dado pelo governo dos EUA para a empresa chinesa ByteDance 
vender as operações de seu aplicativo TikTok no país não será prorrogado.

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-11 09:22:13
Título: Brasil está lendo menos e Bíblia ainda é o livro preferido, aponta 
pesquisa 'Retratos da Leitura'
Descrição: RIO — Os brasileiros estão lendo menos, aponta a pesquisa \Retratos 
da Leitura\, divulgada nesta sexta-feira. Segundo o estudo, o país perdeu 4,6 
milhões de leitores em quatro anos: em 2019, 52% da população tinha o hábito de 
ler. Quatro anos antes, a leitura era praticada por 56% dos brasileiros.A 
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pesquisa também mostrou que as crianças de cinco a dez anos estão lendo mais, na
contramão de todas as outras faixas etárias, e que a Bíblia ainda é o livro mais
lido no país. Jovens de 14 a 24 anos, pessoas com ensino superior e classes A e 
B registraram as maiores quedas, assim como a região Sudeste. Leia na íntegra: 
'Internet está roubando o tempo do livro', afirma coordenadora da pesquisa 
'Retratos da Leitura'links-retratos-da-leitura
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/brasil-esta-lendo-menos-biblia-ainda-o-
livro-preferido-aponta-pesquisa-retratos-da-leitura-1-24634541
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-11 09:23:05
Título: Com a flexibilização do isolamento social, população ocupada cresce 
lentamente
Descrição: RIO - Com a flexibilização das medidas de isolamento social cresce, a
cada semana, o número de brasileiros no mercado de trabalho. Mais 600 mil 
trabalhadores compõe a população ocupada no país totalizando 82,7 milhões de 
pessoas e 75,9 milhões estão trabalhando presencialmente. Com isso, 4,8% da 
população ocupada ainda encontrava-se em trabalho remoto na terceira semana de 
agosto, segundo dados da Pnad Covid divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. 
Atualmente, 12,6 milhões de brasileiros estão desempregados. E a taxa de 
desocupação está em 13,2%. Já a informalidade também apresentou queda suave 
alcançando 33,4%, frente a 34,1% na semana anterior. A coordenadora da pesquisa,
Maria Lucia Vieira explica que os dados do mercado de trabalho apontam para um 
cenário estabilidade. “Há uma estabilidade geral nos indicadores de mercado de 
trabalho, mas olhando as variações, em termos de tendência, foi observada uma 
variação positiva na força de trabalho, que se deu em função do aumento no 
contingente da população ocupada”, explica a pesquisadora. O contingente de 
brasileiros fora da força de trabalho atualmente é de 75 milhões.“Na população 
fora da força, entre aqueles que gostariam de trabalhar, mas não tinham 
procurado trabalho justamente alegando a pandemia como o principal motivo, houve
uma redução de cerca de 582 mil pessoas”, destaca Maria Lúcia.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/com-flexibilizacao-do-isolamento-social-
populacao-ocupada-cresce-lentamente-24634530
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-11 09:20:17
Título: Brasileiros que estudam drogas psicodélicas para tratar depressão e 
dependência química
Descrição: \Sou hoje (semanas depois da primeira experiência) um homem mais 
desamarrado, sobretudo bem mais livre de mim mesmo [...] Livrei-me de algumas 
túnicas da minha fantasia, quase todas depressivas. 

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-11 09:09:05
Título: Jane Fonda diz não sentir falta de tapetes vermelhos: 'Nunca gostei'
Descrição: Sempre uma das mais esperadas nos tapetes vermelhos quando sua 
presença é confirmada, Jane Fonda revelou que nunca gostou de estar nesses 
lugares. E não liga que a pandemia tenha acabado, pelo menos por ora, com esse 
tipo de evento. Perguntada pela revista \InStyle\ se ela sente falta de se 
arrumar para essas aparições, ela não economizou na franqueza.\Não. Eu não me 
importo. Não gosto disso, nunca gostei\, disse. \No outono passado, jurei que 
nunca mais compraria outra peça de roupa e não comprei.”Em novembro de 2019, o 
casaco vermelho que ela sempre usa (inclusive em protestos e no Oscar 2020) foi 
a última peça que comprou, para incentivar o consumo sustentável.Jane Fonda com 
casaco vermelho no Oscar 2020 Craig Sjodin / ABC via Getty ImagesEmbora ela não 
sinta falta dos eventos d emoda, a atriz fisse estar ansiosa para ir para 
rua.“Bem, há muito o que protestar agora, então mal posso esperar para poder 
protestar pessoalmente”, disse ela. “E também para ser presa!”
Url :https://oglobo.globo.com/ela/gente/jane-fonda-diz-nao-sentir-falta-de-
tapetes-vermelhos-nunca-gostei-24634524
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-11 07:44:47
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Título: 'Cenário desolador e frustrante': 25 imagens que ilustram tragédia no 
Pantanal
Descrição: Bioma enfrenta pior período de queimadas e seca das últimas décadas, 
diversos animais morreram e parte da vegetação foi destruída.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54095561
 
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-11 09:49:50
Título: Por que extinção de parasitas que causam doenças deixa cientistas em 
alerta
Descrição: Parasitas têm péssima reputação, mas, na realidade, apenas 4% afetam 
humanos e a maioria deles é fundamental para o planeta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54112583
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-11 11:01:37
Título: Covid persistente: os sintomas e as sequelas mais comuns e que duram 
semanas
Descrição: Levantamento aponta que dor de cabeça e fadiga aparecem em quase 
todos os pacientes que sofrem semanas ou meses com a covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54118939
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-11 01:21:33
Título: São Paulo puxa queda de mortes por covid-19 no país, mas é cedo para 
cravar controle da pandemia
Descrição: Após meses de óbitos na média diária acima de mil, país registra 
redução, mas especialistas recomendam cautela na análise. Tendência é que 
transmissão do vírus continue num patamar mais baixo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-11/sao-paulo-puxa-queda-de-mortes-
por-covid-19-no-pais-mas-e-cedo-para-cravar-controle-da-pandemia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-11 00:32:37
Título: Fux estreia no comando do STF: “Harmonia entre os Poderes não se 
confunde com subserviência”
Descrição: Ministro defende a Lava Jato e deve evitar temas conflituosos. Ele 
quer, em um primeiro momento, manter o foco nos casos sobre o combate à pandemia
e sobre meio ambiente
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-11/fux-estreia-no-comando-do-stf-
harmonia-entre-os-poderes-nao-se-confunde-com-subserviencia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-11 01:12:12
Título: A Amazônia degradada já é maior que a desmatada
Descrição: A área de selva alterada por extração de madeira ou fogo superou a 
desmatada nas últimas décadas
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-09-10/a-amazonia-degradada-ja-e-
maior-que-a-desmatada.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-11 10:24:37
Título: Medidas de Fernández para conter revolta policial na Argentina rompem o 
diálogo com a oposição moderada
Descrição: Em decisão de emergência, presidente argentino decidiu tirar recursos
da cidade de Buenos Aires para pagar aumento salarial à polícia da província
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-11/medidas-de-fernandez-
para-conter-revolta-policial-rompem-o-dialogo-com-a-oposicao-moderada.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-11 00:37:00
Título: Ira contra brutalidade policial aviva a tensão na Colômbia
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Descrição: Dez mortos e mais de 200 feridos, 66 por armas de fogo, nos tumultos 
depois da morte de Javier Ordóñez pela polícia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-11/ira-contra-brutalidade-
policial-aviva-a-tensao-na-colombia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-11 00:08:41
Título: Quem matou os garotos do Ninho? Justiça e Flamengo devem resposta às 
famílias
Descrição: Desde o dia do incêndio se sabe que o clube havia ignorado 
notificações das autoridades sobre seu CT. Agora, quase 20 meses depois, é 
urgente identificar as pessoas que negligenciaram vidas de crianças
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2020-09-10/quem-matou-os-garotos-do-
ninho-justica-e-flamengo-devem-resposta-as-familias.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-11 00:00:00
Título: Arma secreta de Trump pode ser novidade, já conhecida ou apenas uma 
bravata
Descrição: Eclipsada pela gravidade das revelações acerca de quanto Donald Trump
sabia sobre o perigo do novo coronavírus, uma informação colhida pelo jornalista
Bob Woodward causa furor em meios de discussão militar: afinal, qual é a arma 
secreta cuja existência foi vazada pelo presidente?Leia mais (09/11/2020 - 
08h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/arma-secreta-de-trump-pode-ser-novidade-ja-conhecida-ou-
apenas-uma-bravata.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-11 00:00:00
Título: Trump promove aglomeração com comício em Michigan, estado-chave para 
reeleição
Descrição: O presidente dos EUA, Donald Trump, participou nesta quinta (10) de 
um comício em Michigan e afirmou que vencerá a disputa no estado, decisivo nas 
eleições de novembro, nas quais ele tenta se reeleger.Leia mais (09/11/2020 - 
02h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/comicio-de-trump-promove-aglomeracao-em-michigan-estado-
chave-na-corrida-pela-reeleicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-11 00:00:00
Título: Incêndios florestais na Costa Oeste dos EUA matam ao menos 15 e forçam 
milhares a buscar abrigo
Descrição: Uma série de incêndios florestais na Costa Oeste dos EUA matou ao 
menos 15 pessoas, causou a destruição de centenas de imóveis e forçou centenas 
de milhares de pessoas a deixarem suas casas.Leia mais (09/11/2020 - 01h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/incendios-florestais-na-costa-oeste-dos-eua-matam-9-e-forcam-
milhares-a-buscar-abrigo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-11 00:00:00
Título: Quem é o pré-candidato a prefeito de SP que defende intervenção militar
Descrição: Patriota, conservador, ruralista e inimigo do MST, Antônio Ribas 
Paiva, 71, tem vários predicados para se apresentar como o verdadeiro candidato 
da \direita raiz\ a prefeito de São Paulo. Como se não bastasse, também é um 
entusiasta da intervenção militar, que seria usada em momentos em que a classe 
política \trai a sociedade\. Paiva é [...]Leia mais (09/11/2020 - 08h03)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://saidapeladireita.
blogfolha.uol.com.br/?p=3387
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-11 12:47:00
Título: Câmara dos Deputados está entre os finalistas de premiação do Iphan
Descrição: Plano de Preservação do Patrimônio Edificado vai representar Brasília
em seletiva nacional do 33º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/691861-camara-dos-deputados-esta-entre-
os-finalistas-de-premiacao-do-iphan/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-11 12:07:00
Título: Congresso ilumina-se de amarelo em adesão à campanha pela prevenção do 
suicídio
Descrição: Todos os anos vários prédios recebem iluminação especial para lembrar
o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/691840-congresso-ilumina-se-de-amarelo-
em-adesao-a-campanha-pela-prevencao-do-suicidio/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-11 11:26:00
Título: Frente da Bioeconomia discute oportunidades de negócio na Amazônia
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/691644-frente-da-bioeconomia-discute-
oportunidades-de-negocio-na-amazonia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-11 11:08:00
Título: Grupo de trabalho sobre mulher e economia reúne-se hoje
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/690348-grupo-de-trabalho-sobre-mulher-e-
economia-reune-se-hoje/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-11 01:35:00
Título: Projeto reduz tributação de equipamentos das escolas de windsurfe e 
kitesurfe
Descrição: Isenção do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) poderá ser concedida até 2024
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/689902-projeto-reduz-tributacao-de-
equipamentos-das-escolas-de-windsurfe-e-kitesurfe/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-11 00:19:00
Título: Projeto destina 1% de Cofins incidente sobre tabaco e bebida alcoólica 
para Fundo Antidrogas
Descrição: O fundo tem entre seus objetivos financiar o tratamento e a 
recuperação de dependentes químicos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/689478-projeto-destina-1-de-cofins-
incidente-sobre-tabaco-e-bebida-alcoolica-para-fundo-antidrogas/
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