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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-12 12:57:58
Título: MDB do Paraná adere à ‘frente ampla’ pela reeleição de Rafael Greca
Descrição: O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), conseguiu fazer o que 
Ciro Gomes (PDT), Flávio Dino (PCdoB) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ainda 
não conseguiram&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/mdb-do-parana-adere-a-frente-ampla-
pela-reeleicao-de-rafael-greca/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-12 12:35:25
Título: Coletes amarelos voltam à ruas da França neste sábado
Descrição: Após uma pausa durante o verão, os “coletes amarelos” devem retornar 
às ruas da França neste sábado (12), com uma série de ações previstas 
pelo&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/coletes-amarelos-voltam-a-ruas-da-
franca-neste-sabado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-12 11:54:16
Título: Alexandre de Moraes poupa de criticas as fake news da Globo e da Folha
Descrição: Os barões da velha mídia estão em festa com a declaração do ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a suposta 
milícia&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/alexandre-de-moraes-poupa-de-
criticas-as-fake-news-da-velha-midia-corporativa-brasileira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-12 10:48:59
Título: Evangélicos do PT denunciam em carta perseguição política e abuso de 
autoridade no País
Descrição: O Núcleo das Evangélicas e Evangélicos do PT (NEPT) aprovou um 
documento direcionado ao povo evangélico a respeito dos desafios que representam
as eleições municipais&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/evangelicos-do-pt-denunciam-em-
carta-perseguicao-politica-e-abuso-de-autoridade-no-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-12 10:16:46
Título: Jilmar Tatto (PT): candidato a prefeito de São Paulo | Eleições 2020 SP
Descrição: Jilmar Tatto, 55 anos, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) 
desde 1981, é candidato a prefeito de São Paulo. Ele é doutorando no Programa 
de&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/jilmar-tatto-pt-candidato-a-
prefeito-de-sao-paulo-eleicoes-2020-sp/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-12 09:02:56
Título: Na capital do Pará, Edmilson Rodrigues aparece como candidato da 
esquerda
Descrição: Pandemia pode ser a chance de romper com décadas de domínio da 
direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/12/na-capital-do-para-edmilson-
rodrigues-aparece-como-candidato-da-esquerda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-12 09:02:44
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Título: Vírus pode ter se tornado mais transmissível e menos letal no Maranhão
Descrição: Cerca de 40% da população do estado já foi infectada, pesquisadores 
cogitam mutação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/12/virus-pode-ter-se-tornado-mais-
transmissivel-e-menos-letal-no-maranhao
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:50:18
Título: “Sem dúvidas há uma crise no bolsonarismo moderado”, diz Esther Solano 
ao GGN
Descrição: \Se o campo progressista não atacar de forma frontal, com um projeto 
que convença, Bolsonaro pode recuperar esse público\. Confira a entrevista à TV 
GGN
Url :https://jornalggn.com.br/politica/sem-duvidas-ha-uma-crise-no-bolsonarismo-
moderado-diz-esther-solano-ao-ggn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:49:57
Título: GGN Covid Mundo: Índia chega perto dos 100.000 casos diários
Descrição: Nos casos diários por 100.000 habitantes, França e Espanha em 
crescimento acelerado.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-mundo-india-chega-perto-dos-100-
000-casos-diarios/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:46:54
Título: Relato de um fotógrafo que acompanhou o Pantanal em chamas
Descrição: Animais queimados, incêndios e revolta. ‘Ninguém quer ver de perto a 
morte que o fogo traz para o Pantanal. Eu vi’
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/relato-de-um-fotografo-que-
acompanhou-o-pantanal-em-chamas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:44:57
Título: Erro do governo Bolsonaro deixa 923 mil sem auxílio emergencial e Bolsa 
Família em agosto
Descrição: Os prejudicados tiveram o auxílio cancelado ou suspenso após uma 
revisão nos cadastros, mas deveriam ter recebido pelo menos o Bolsa Família
Url :https://jornalggn.com.br/crise/erro-do-governo-bolsonaro-deixa-923-mil-sem-
auxilio-emergencial-e-bolsa-familia-em-agosto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:07:38
Título: Freixo reconsidera candidatura, mas em troca quer “união das esquerdas”
Descrição: Para que a união aconteça é preciso que Alessandro Molon (PSB, Carlos
Lupi (PDT), Benedita da Silva (PT) e Renata Souza (PSOL) aceitem o debate
Url :https://jornalggn.com.br/cidades/freixo-reconsidera-candidatura-mas-em-
troca-quer-uniao-das-esquerdas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:03:24
Título: Professor do ensino médio de São Paulo não precisará de licenciatura
Descrição: Pessoas com cursos de complementação pedagógica ou consideradas com 
notório saber poderão atuar como professores do ensino médio
Url :https://jornalggn.com.br/educacao/professor-do-ensino-medio-de-sao-paulo-
nao-precisara-de-licenciatura/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 12:01:20
Título: GGN Covid Brasil: SP tem 4 regiões entre 10 mais em casos per capita
Descrição: Na análise do total de casos per capita, chama atenção a presença de 
regiões de Minas Gerais  e São Paulo entre os dez maiores casos - 3 regiões de 
Minas e 4 de São Paulo.
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-sp-tem-4-regioes-entre-
10-mais-em-casos-per-capita/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 11:54:03
Título: Seis meses após primeira morte, pobreza impulsiona pandemia no Brasil
Descrição: Além de serem os que dependem do trabalho fora de casa para garantir 
a sobrevivência, os brasileiros mais pobres são também os que menos têm acesso a
testes
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/seis-meses-apos-primeira-morte-pobreza-
impulsiona-pandemia-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 11:48:41
Título: Fumaça das queimadas na Amazônia chegam ao sudeste e sul do país
Descrição: Imagens de satélite do Inpe mostram que a fumaça, ainda que mais 
concentrada no norte e centro Oeste, já chegam ao sul e parte de São Paulo
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/fumaca-das-queimadas-na-amazonia-
chegam-ao-sudeste-e-sul-do-pais/
 

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 11:21:00
Título: Fiscais do Bolsonaro contra a inflação, por Ricardo Mezavila
Descrição: Economia brasileira, depois do governo Sarney, volta a ser 
administrada por irresponsáveis. Lei da segurança alimentar foi descumprida e 
desabastecimento é consequência
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/fiscais-do-bolsonaro-contra-a-inflacao/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 01:00:41
Título: No setor de serviços, só o Centro-Oeste mostra sinais de vida
Descrição: Desta vez nem o mercado ousou comemorar o desempenho do setor de 
serviços, a partir da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. Os aumentos em julho,
em relação a junho, mantém praticamente todos os setores muito abaixo dos 
índices de fevereiro, início da pandemia. Confira: Em Serviços Prestados às 
Famílias, em julho houve crescimento de [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/no-setor-de-servicos-so-o-centro-
oeste-mostra-sinais-de-vida/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-12 00:23:31
Título: Agentes do ICMBio são recebidos a tiros ao desbaratar roubo de madeira
Descrição: Material apreendido no Parque Nacional Mapinguari foi suficiente para
carregar 75 caminhões, ao todo, 14 veículos foram destruídos
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/agentes-do-icmbio-sao-recebidos-a-
tiros-ao-desbaratar-roubo-de-madeira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 12:45:05
Título: Vídeo: Explosão de grandes proporções destrói depósito de armas na 
Jordânia
Descrição: Governo confirmou incidente na cidade de Zarqa e diz que 
investigações preliminares apontam para uma falha elétrica
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-explosao-de-grandes-proporcoes-
destroi-deposito-de-armas-na-jordania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 11:48:59
Título: São Paulo tem alta de 56% nos casos de coronavírus em classes A e B da 
zona oeste
Descrição: Estudo da prefeitura indica aumento no contagio da covid-19, antes 
mais presente na periferia e em adultos de baixa renda
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sao-paulo-tem-alta-de-56-nos-casos-de-
coronavirus-em-classes-a-e-b-da-zona-oeste/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 11:42:45
Título: Divórcio milionário de desembargador de MT pode revelar mais um 
escândalo no judiciário
Descrição: Dirceu dos Santos teria patrimônio de R$ 18 milhões, 360 vezes mais 
que a remuneração líquida média de R$ 50 mil, que já é acima do teto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/divorcio-milionario-de-desembargador-
de-mt-pode-revelar-mais-um-escandalo-no-judiciario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 11:06:21
Título: Olavo de Carvalho “convoca” Bolsonaro a guerra total contra STF
Descrição: Guru do bolsonarismo também afirmou que “o Foro de São Paulo já 
controla todo o sistema brasileiro” e criticou “cumplicidade da elite militar”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/olavo-de-carvalho-convoca-bolsonaro-a-
guerra-total-contra-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 10:29:23
Título: Ministério Público identifica R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo nos 
negócios de Flávio Bolsonaro
Descrição: Investigação encerrada em agosto também aponta para esquema no 
gabinete do irmão, Carlos Bolsonaro, e preocupa o clã presidencial, diz revista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-publico-identifica-r-27-
milhoes-em-dinheiro-vivo-nos-negocios-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 10:13:49
Título: Minha candidata é a Renata, mas aceito conversar, diz Freixo
Descrição: Deputado do PSOL avalia que uma unidade da esquerda pode leva à 
vitória em meio a vazio político na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/minha-candidata-e-a-renata-
mas-aceito-conversar-diz-freixo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 10:05:49
Título: Após 53 anos de contrato, Glória Menezes e Tarcísio Meira são demitidos 
da Globo
Descrição: Emissora decidiu abandonar modelo de contratação fixa para enxugar 
despesas e neste ano já não renovou com Renato Aragão e Miguel Falabella. Reação
nas redes foi negativa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-53-anos-de-contrato-gloria-
menezes-e-tarcisio-meira-sao-demitidos-da-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 09:27:18
Título: Erro do governo Bolsonaro deixa 923 mil sem auxílio emergencial e Bolsa 
Família em agosto
Descrição: Os prejudicados tiveram o auxílio cancelado ou suspenso após uma 
revisão nos cadastros, mas deveriam ter recebido pelo menos o Bolsa Família
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/erro-do-governo-bolsonaro-deixa-923-
mil-sem-auxilio-emergencial-e-bolsa-familia-em-agosto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 02:53:24
Título: Desembargador que julgará Bretas é marido de advogada investigada por 
ele
Descrição: André Fontes, do TRF-2, é casado com a advogada Ana Basílio, alvo de 
mandado de busca e apreensão ordenado pelo juiz da Lava Jato. Ele julgará Bretas
em ação sobre sua participação em ato político com Jair Bolsonaro
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/desembargador-que-julgara-bretas-e-
marido-de-advogada-investigada-por-ele/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 02:29:54
Título: Uruguai inaugura maior fábrica processadora de cannabis da América 
Latina e pretende triplicar produção
Descrição: Nova planta pertence a uma empresa canadense de fertilizantes, e foi 
instalada ao lado de cultivo de mil hectares, o maior do país. Está projetada 
para produzir cannabis medicinal, azeite e outros produtos derivados
Url :https://revistaforum.com.br/global/uruguai-inaugura-maior-fabrica-
processadora-de-cannabis-da-america-latina-e-pretende-triplicar-producao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 01:55:35
Título: Paquistão: Mulher sofre estupro coletivo após bater o carro e é 
considerada culpada pela polícia
Descrição: Segundo a imprensa local, 15 homens teriam participado do ataque. Os 
dois filhos da mulher, ambos menores de 10 anos, assistiram a cena. Investigador
do caso afirmou que o erro foi dela, por “estar dirigindo sozinha”
Url :https://revistaforum.com.br/global/paquistao-mulher-sofre-estupro-coletivo-
apos-bater-o-carro-e-e-considerada-culpada-pela-policia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 01:07:27
Título: Maduro anuncia captura de “espião dos EUA” em uma refinaria de petróleo
Descrição: Presidente venezuelano afirmou que o prisioneiro já está 
identificado: seria um fuzileiro naval estadunidense que também teria trabalhado
para a CIA em missões no Iraque
Url :https://revistaforum.com.br/global/maduro-anuncia-captura-de-espiao-dos-
eua-em-uma-refinaria-de-petroleo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 00:41:24
Título: Freixo cogita voltar atrás e ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro,
diz colunista
Descrição: O psolista, que chegou a ensaiar uma chapa com Benedita da Silva 
(PT), estaria disposto a reconsiderar sua decisão e ser candidato caso haja uma 
união da esquerda na capital fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-cogita-voltar-atras-e-ser-
candidato-a-prefeito-do-rio-de-janeiro-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 00:41:09
Título: Maradona defende Alberto Fernández e lança campanha de solidariedade na 
pandemia
Descrição: O craque argentino participará de iniciativa que envolve o próprio 
governo e a Cruz Vermelha, para distribuição de alimentos e medicamentos, e 
aproveitou de apoiar o presidente, que tem sofrido ameaças golpistas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maradona-defende-alberto-fernandez-e-
lanca-campanha-de-solidariedade-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 00:26:23
Título: Jornal Nacional destaca suposto “protagonismo” de Crivella em esquema de
corrupção montado na Prefeitura do Rio
Descrição: O telejornal teve acesso a uma troca de mensagens de um ex-
marqueteiro do bispo, que afirma que \o governo rouba, o Prefeito sabe que rouba
e não faz nada\.
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-suposto-
protagonismo-de-crivella-em-esquema-de-corrupcao-montado-na-prefeitura-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-12 00:04:43
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Título: Congresso do Peru aprova moção que pode resultar na destituição do 
presidente
Descrição: Iniciativa contra Martín Vizcarra inicia processo de impeachment, que
deve ter decisão final dentro de 4 ou 5 dias. Ele é acusado de pedir a dois 
assessores para que mentissem a respeito de um escândalo de corrupção que 
compromete seu governo
Url :https://revistaforum.com.br/global/congresso-do-peru-aprova-mocao-que-pode-
resultar-na-destituicao-do-presidente/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-12 04:03:48
Título: Como Joe Biden pode começar a renovação moral que promete para os EUA
Descrição: Para Biden ser levado a sério como liderança moral no exterior, 
primeiro deve pedir desculpas às vítimas das guerras pós-11 de setembro.The post
Como Joe Biden pode começar a renovação moral que promete para os EUA appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/12/biden-policia-estrangeiro-guerra/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 10:00:21
Título: Morre Frederick 'Toots' Hibbert, pioneiro do reggae, aos 77 anos
Descrição: Lenda do reggae, Frederick 'Toots' Hibbert, cantor fundador da banda 
Toots and the Maytals, morreu aos 77 anos, sexta-feira (11). O músico estava 
internado com coronavírus em um hospital em Kingston, na Jamaica. Em um 
comunicado, a família do artista anunciou: 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/morre-frederick-toots-hibbert-pioneiro-do-
reggae-aos-77-anos-24636812
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 09:59:25
Título: Mensagens revelam que Crivella beneficiou Romário ao impedir demolição 
de casa, ignorando área técnica da prefeitura
Descrição: RIO - O empresário Rafael Alves, apontado como operador do suposto 
esquema do “QG da propina” na Riotur, intercedeu junto ao prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos) para evitar a demolição de uma casa do senador Romário 
(Pode-RJ) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mensagens-revelam-que-crivella-beneficiou-
romario-ao-impedir-demolicao-de-casa-ignorando-area-tecnica-da-prefeitura-
24636811
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 09:53:22
Título: Espanha pretende tributar Facebook e Google Services como operadoras de 
telefonia
Descrição: MADRI - A Espanha quer tributar todas as empresas que operam serviços
de telecomunicações, como ligações e mensagens instantâneas, de acordo com o 
secretário de Telecomunicações espanhol, Roberto Sanchez.Segundo uma nova lei 
proposta pelo governo, “todas as operadoras que prestam serviços de 
telecomunicações sem fornecer números de telefone, como WhatsApp” e Telegram 
teriam que se registrar como operadoras de telecomunicações e seriam tributadas 
com base na receita, explicou Sanchez em entrevista coletiva 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/espanha-pretende-tributar-facebook-
google-services-como-operadoras-de-telefonia-24636806
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 09:46:15
Título: Covid-19: Índia bate recorde e registra quase 100 mil novos casos da 
doença em 24 horas
Descrição: NOVA DÉLHI — A Índia reportou neste sábado um recorde mundial de 
novos casos da Covid-19 pelo segundo dia seguido. Ao todo, foram 97.570 novos 
infectados nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde indiano. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/covid-19-india-bate-recorde-registra-quase-
100-mil-novos-casos-da-doenca-em-24-horas-24636795
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 09:15:47
Título: Mensagens revelam que Crivella ignorou área técnica da prefeitura e 
beneficiou Romário ao impedir demolição de casa
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mensagens-revelam-que-crivella-ignorou-area-
tecnica-da-prefeitura-beneficiou-romario-ao-impedir-demolicao-de-casa-24636786
 
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 07:22:30
Título: Empresários presos receberam pelo menos R$ 117 milhões em contratos com 
governo estadual e prefeitura
Descrição: RIO - O governo do Estado e a prefeitura pagaram pelo menos R$ 117 
milhões em contratos com os empresários que foram alvo da operação desta sexta-
feira do Ministério Público do Rio. Deste total, os promotores estimam que 
possam ter sido desviados de R$ 15,7 milhões a R$ 32 milhões, apenas pela 
Fundação Leão XIII. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/livro-prova-que-samuel-wainer-alvo-
de-cpi-no-governo-vargas-nasceu-no-exterior-24635561
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-12 08:00:41
Título: Coluna | 'Narciso em férias', Caetano Veloso e as memórias da ditadura
Descrição: Goste-se ou não de Caetano Veloso, sua presença parece incontornável 
para pensarmos a cultura brasileira dos últimos 50 anos e suas contradições. 
Músico de inegável talento, polemista, formulador dotado de uma inteligência 
rara, ele sempre reaparece em cena com um novo posicionamento, que passeia entre
o conservadorismo e a radicalidade, com oscilações, mudanças de rumo e uma fome 
renovada para se ressignificardiante do tempo.Ao assistir “Narciso em 
férias”(2020), filme de Renato Terra e Ricardo Calil sobre a prisão de Caetano 
Veloso no período da ditadura, levamos em consideração este personagem complexo.
Url :https://epoca.globo.com/thiago-b-mendonca/coluna-narciso-em-ferias-caetano-
veloso-as-memorias-da-ditadura-24635499
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-12 09:14:19
Título: Pandemia de coronavírus: não sair de casa também pode ser prejudicial à 
saúde
Descrição: Especialistas relatam possíveis consequências do isolamento social e 
orientam sobre como lidar com o assunto.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54126268
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-12 12:54:01
Título: O que é o 'caso Swing', que motivou abertura de processo de impeachment 
contra o presidente do Peru
Descrição: Martín Vizcarra era vice de Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou em 
2018 em meio a escândalos envolvendo a construtora Odebrecht. Desde que assumiu 
o cargo, vem tendo uma relação tumultuada com o Congresso.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54131262
 
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-12 10:09:16
Título: A história dos japoneses escravizados por portugueses e vendidos pelo 
mundo mais de 400 anos atrás
Descrição: Pesquisadores estimam que milhares de japoneses foram submetidos a 
este mercado, que funcionava de forma ilegal e velada no sul do Japão.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54120476
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-12 01:44:55
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Título: Em votação apertada, Congresso do Peru aprova abertura de processo de 
impeachment contra presidente
Descrição: Martín Vizcarra é acusado de obstruir investigação de suborno 
envolvendo funcionários do governo: ele teria beneficiado um amigo com nove 
contratos que totalizam cerca de 50.000 dólares
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-11/congresso-do-peru-
debate-a-destituicao-do-presidente-vizcarra.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-12 12:56:02
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no 
Brasil
Descrição: Pela primeira vez desde o início da pandemia, Estado de São Paulo 
está 100% na fase amarela, a terceira das cinco etapas do plano de reabertura da
economia. Brasil soma 130.396 mortes por covid-19. Casos de coronavírus na 
América Latina passam de 8 milhões. Na Europa, casos voltam a crescer
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-12/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-12 01:57:14
Título: Charlie Kaufman: “A física quântica me faz sentir emocionalmente 
equilibrado”
Descrição: O diretor, vencedor de um Oscar pelo roteiro de ‘Brilho Eterno de uma
Mente sem Lembranças’, insiste em explorar as relações pessoais e a loucura em 
seu novo filme
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-09-11/charlie-kaufman-a-fisica-
quantica-me-faz-sentir-emocionalmente-equilibrado.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-12 01:30:52
Título: Trabalhadores abandonados pelo Estado no Brasil
Descrição: Além das questões trazidas pelo novo coronavírus, os problemas 
estruturais do país dão contornos brasileiros à crise global
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-10/trabalhadores-abandonados-pelo-
estado-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-12 00:00:00
Título: Negociações de paz no Afeganistão começam com pedidos de cessar-fogo
Descrição: Representantes do governo afegão e rebeldes do Taleban se reuniram 
neste sábado (12) em Doha, no Catar, para diálogos de paz históricos. O objetivo
é encerrar uma guerra de duas décadas que matou dezenas de milhares de 
combatentes e civis.Leia mais (09/12/2020 - 09h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/negociacoes-de-paz-no-afeganistao-comecam-com-pedidos-de-
cessar-fogo.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-12 02:01:00
Título: Projeto destina recursos do Fust para ampliar acesso à educação a 
distância na rede pública
Descrição: Objetivo é disponibilizar equipamentos de informática e acesso à 
internet para alunos carentes durante a pandemia de Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/690688-projeto-destina-recursos-do-fust-
para-ampliar-acesso-a-educacao-a-distancia-na-rede-publica/
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