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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-14 11:55:13
Título: Fachin apresenta balanço de despedida da Lava Jato
Descrição: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
apresentou na semana passado um balanço de despendida da operação Lava Jato. Ele
foi relator de&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/fachin-apresenta-balanco-de-
despedida-da-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-14 11:45:03
Título: Agências do INSS retomam atendimento presencial a partir desta segunda-
feira
Descrição: As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomam as 
atividades presenciais a partir desta segunda-feira (14) em todo o país. Nesta 
primeira fase&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/agencias-do-inss-retomam-
atendimento-presencial-a-partir-desta-segunda-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-14 11:25:13
Título: Japão: Yoshihide Suga deverá ser confirmado sucessor de Shinzo Abe no 
cargo de premiê
Descrição: O Partido Liberal Democrático (PLD), maior legenda governista do 
Japão, elegeu nesta segunda-feira (14) para seu presidente o secretário-chefe do
Gabinete japonês, Yoshihide Suga. Assim,&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/japao-yoshihide-suga-devera-ser-
confirmado-sucessor-de-shinzo-abe-no-cargo-de-premie/
 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-14 10:37:12
Título: Presidente Bolsonaro sugere que Congresso derrube veto ao perdão de R$ 1
bilhão às igrejas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, pelo Twitter, classificou nesta segunda-
feira (14) como &#8220,absurdas&#8221, as multas impostas às igrejas. &#8220,Em 
2019, por força do inciso VII do&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/presidente-bolsonaro-fala-sobre-o-
perdao-de-r-1-bilhao-as-igrejas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-14 01:57:11
Título: Bolsonaro supostamente veta parcialmente perdão de R$ 1 bi para igrejas
Descrição: O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (14) trará 
suposto veto, parcial, à proposta aprovada pelo Congresso que perdoa dívidas 
tributárias de igrejas. Por&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-supostamente-veta-
parcialmente-perdao-de-r-1-bi-para-igrejas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-14 00:34:01
Título: Na época de Lula, segundo o PT, o pacote de arroz custava R$ 5,90
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), espalha 
nas redes sociais que na época de Lula presidente o pacote de 5 kg de&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/na-epoca-de-lula-segundo-o-pt-o-
pacote-de-arroz-custa-r-590/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-14 09:45:56
Título: Fogo no Pantanal tem origem na ação humana, mostra perícia
Descrição: Segundo governo de Mato Grosso, perícias indicam que queimadas não 
têm causas naturais, polícia busca responsáveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/14/fogo-no-pantanal-tem-origem-na-
acao-humana-mostra-pericia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-14 07:32:23
Título: Experiência de equipes médicas evolui e salva cada vez mais pacientes de
covid-19
Descrição: Conhecimento adquirido sobre a doença avançou em tempo recorde e 
influencia queda nas taxas de letalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/14/experiencia-de-equipes-medicas-
evolui-e-salva-cada-vez-mais-pacientes-de-covid-19
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 12:33:25
Título: Apoio de Lula a Tatto despolitiza o Brasil, por Ion de Andrade
Descrição: O que teria comunicado ao Brasil uma atitude de apoio de Lula a 
Boulos subindo no seu palanque e retribuindo a ele a solidariedade que na 
recíproca não faltou?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/apoio-de-lula-a-tatto-despolitiza-o-
brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 12:25:32
Título: A posição de Trump diante do complexo industrial-militar, por Rogério 
Mattos
Descrição: O posicionamento de Donald Trump é próximo aos recentes 
pronunciamentos de Henry Kissinger, segundo o qual deve ser praticado pelos EUA 
uma distensão com a Rússia e um tensionamento com a China.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-posicao-de-trump-diante-do-complexo-
industrial-militar/
 
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 11:36:29
Título: O ‘fique em casa’ levou mesmo ao aumento dos preços?, por Emilio 
Chernavsky
Descrição: Os principais impactos foram nos itens da alimentação no domicílio – 
arroz, carne, leite e óleo –, mas isso não tem relação com o distanciamento 
social e sim com os altos preços no mercado internacional, a desvalorização do 
real e o fim dos estoques reguladores
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-fique-em-casa-levou-mesmo-ao-aumento-
dos-precos-por-emilio-chernavsky/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 11:09:39
Título: GGN Covid Mundo: a volta do crescimento do Covid na Europa
Descrição: Argentina e França continuam se destacando nos novos casos e óbitos. 
Um quadro com 10 países europeus mostram  uma volta do crescimento da curva de 
novos casos, com enorme destaque para Espanha e França, Dados interessante são 
os países nórdicos. Por algum tempo a Suécia foi considerada modelo. Não impôs 
quarentena e apresentou recuperação econômica [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-mundo-a-volta-do-crescimento-do-
covid-na-europa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 11:00:32
Título: O infame julgamento de extradição de Assange: audiência de 8 de 
setembro, por Craig Murray
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Descrição: O texto que se segue é um tradução resumida do artigo de Craig 
Murray, ex-embaixador do Reino Unido e ativista de direitos humanos
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/o-infame-julgamento-de-extradicao-de-
assange-audiencia-de-8-de-setembro-por-craig-murray/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 10:45:07
Título: Hoje, 20h, início das comemorações pelo centenário de Dom Paulo Evaristo
Arns
Descrição: O cardeal Dom Paulo Evaristo Arns foi um dos mais importantes 
humanistas do Brasil do século XX, e a homenagem a tão grande legado será nesta 
live na noite de hoje.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/hoje-20h-inicio-das-comemoracoes-pelo-
centenario-de-dom-paulo-evaristo-arns/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 10:40:30
Título: Exclusivo GGN Covid Brasil: média de novos cai cai para perto de 700 dia
Descrição: A média diária semanal de novos casos de Covid-19 cai para perto de 
700 e a média diária semanal de novos casos continua caindo. Ainda há estados 
com repique na média diária de óbitos. Mas no gráfico da média diária dos 5 
estados com aumento novos casos, apenas Goiás registra alta, de 9%. Os demais 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/exclusivo-ggn-covid-brasil-media-de-novos-
cai-cai-para-perto-de-700-dia/
 
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 10:23:58
Título: O erro de Freixo, por Aldo Fornazieri
Descrição: Eleições municipais, inclusive as alianças, se definem por dinâmicas 
locais e não pela dinâmica nacional, como quer sugerir Freixo.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-erro-de-freixo-por-aldo-fornazieri/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 10:11:46
Título: “Big Six”: Mudança no Ranking Bancário do Golpe à Pandemia, por Fernando
Nogueira da Costa
Descrição: Em quatro anos, a economia brasileira entrou em um processo de 
estagdesigualdade, isto é, estagnação econômica e concentração da riqueza 
financeira.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/big-six-mudanca-no-ranking-bancario-do-
golpe-a-pandemia-por-fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 10:10:04
Título: TV GGN 20h: A luta do Rio contra o crime organizado e a frente de 
esquerdas
Descrição: TV GGN 20h: A luta do Rio contra o crime organizado e a frente de 
esquerdas
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-luta-do-rio-contra-o-crime-
organizado-e-a-frente-de-esquerdas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-14 10:00:04
Título: Coluna Econômica: Aumenta a corrente de comércio do Brasil com a China
Descrição: A China garantiu US$ 6,9 bilhões a mais, enquanto os Estados Unidos, 
por exemplo, significaram uma redução de  de US$ 3,6 bilhões.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/coluna-economica-aumenta-a-
corrente-de-comercio-do-brasil-com-a-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 12:50:11
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Título: Dois meses no cargo, presidente da Funarte é demitido após embate com 
Mario Frias
Descrição: Coronel da reserva foi nomeado para substituir Luciano Querido na 
fundação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dois-meses-no-cargo-presidente-da-
funarte-e-demitido-apos-embate-com-mario-frias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 12:38:28
Título: Com medo de IMPEACHMENT, Bolsonaro veta PERDÃO e se explica às IGREJAS
Descrição: NA
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-medo-de-impeachment-bolsonaro-
veta-perdao-e-se-explica-as-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 12:14:27
Título: Presos agonizam com falta de ar no chão de presídio em Alagoas
Descrição: Superlotação e falta de circulação de ar teriam provocado as crises 
nos detentos
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/presos-agonizam-com-falta-de-ar-no-
chao-de-presidio-em-alagoas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 11:38:47
Título: Técnico de basquete que se comparou a Hitler treinou time durante 
proibição na quarentena
Descrição: Para burlar a fiscalização, Rinaldo Rodrigues conta que uma sirene 
era acionada caso precisasse \esconder\ o time durante os treinos
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/tecnico-de-basquete-que-se-comparou-a-
hitler-treinou-time-durante-proibicao-na-quarentena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 11:07:29
Título: Citado sobre recebimento de propina, governador interino do Rio pede 
indicação a Paulo Guedes
Descrição: Cláudio Castro tem buscado se aproximar de Jair Bolsonaro e tem 
pressa para trocar secretariado ligado a Wilson Witzel após prisão do secretário
de Educação, Pedro Fernandes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/citado-sobre-recebimento-de-propina-
governador-interino-do-rio-pede-indicacao-a-paulo-guedes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 11:01:44
Título: MBL ganha briga na Justiça contra Frota por uso de marca
Descrição: Juiz afirma que objetivo do deputado era \apropriar-se\ da marca e 
viabilizar sua candidatura por meio de desinformação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mbl-ganha-briga-na-justica-contra-
frota-por-uso-de-marca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 10:38:14
Título: Pobres são os mais afetados pela inflação, concentrada em alimentos
Descrição: Alta dos preços atingiu mais as  com renda familiar de até R$ 
1.650,50. Além dos alimentos, preço do cimento e de itens da construção civil 
preocupam entidades do setor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pobres-sao-os-mais-afetados-pela-
inflacao-concentrada-em-alimentos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 10:15:32
Título: MP pede indenização à Petrobras por manter trabalhadores em cárcere 
privado durante greve
Descrição: Estatal não liberou os petroleiros para a paralisação. Em alguns 
casos, funcionários foram obrigados a trabalhar por até 11 dias consecutivos
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mp-pede-indenizacao-a-petrobras-por-
manter-trabalhadores-em-carcere-privado-durante-greve/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 10:13:44
Título: Paulo Coelho vira alvo de bolsonaristas por pedir “boicote às 
exportações” e ironiza: “deleto tuítes”
Descrição: Atacado por apagar tuíte que causou polêmica nas redes, Paulo Coelho 
mudou seu perfil no Twitter: \Eremita online / deleto tuítes\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/paulo-coelho-vira-alvo-de-
bolsonaristas-por-pedir-boicote-as-exportacoes-e-ironiza-deleto-tuites/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 09:32:12
Título: Por medo de impeachment, Bolsonaro veta perdão às igrejas: “Se fosse 
deputado, derrubaria o veto”
Descrição: Segundo o presidente, ao contrário dele, parlamentares não teriam que
se preocupar com as implicações jurídicas e orçamentárias de seus votos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/por-medo-de-impeachment-bolsonaro-
veta-perdao-as-igrejas-se-fosse-deputado-derrubaria-o-veto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 01:56:24
Título: Fantástico mostra o quebra-cabeça do esquema de corrupção de Crivella
Descrição: Crivella, que foi pego num grande esquema de corrupção, é o candidato
de Bolsonaro no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fantastico-mostra-o-quebra-cabeca-do-
esquema-de-corrupcao-de-crivella/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 01:15:44
Título: Vídeo: Mulher xinga homem negro de macaco e fedido e diz ter “carta 
branca” pra isso
Descrição: Cena ocorreu em Jabaquara, São Paulo, e causou indignação nas redes 
sociais
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-mulher-xinga-homem-negro-
de-macaco-e-fedido-e-diz-ter-carta-branca-pra-isso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 00:49:29
Título: Fantástico destaca queimadas no Pantanal: “Devastação sem precedentes”
Descrição: \Uma das regiões mais deslumbrantes do Brasil está sendo consumida 
pelo fogo. São imagens desoladoras\, disse a apresentadora Poliana Abritta
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-destaca-queimadas-no-pantanal-
devastacao-sem-precedentes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-14 00:15:51
Título: “Quem é patriota de barriga vazia?”: Comerciante critica Bolsonaro no 
Fantástico
Descrição: A revista eletrônica da TV Globo fez longa reportagem sobre a alta 
nos preços do arroz
Url :https://revistaforum.com.br/midia/quem-e-patriota-de-barriga-vazia-
comerciante-critica-bolsonaro-no-fantastico/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-14 04:05:02
Título: Entrevista: ‘Não é possível continuar assistindo inerte a um governo 
genocida’, diz Douglas Belchior
Descrição: Para articulador da Coalizão Negra por Direitos, que pediu o 
impeachment de Bolsonaro, presidente radicalizou o ‘projeto histórico de 
genocídio negro’.The post Entrevista: ‘Não é possível continuar assistindo 
inerte a um governo genocida’, diz Douglas Belchior appeared first on The 
Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2020/09/14/entrevista-nao-e-possivel-continuar-
assistindo-inerte-a-um-governo-genocida-diz-douglas-belchior/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-14 03:00:00
Título: Política de auxílio pode romper com “gorjetismo” no Brasil. Entrevista 
especial com José Antonio Castillero
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro abre 2020 reiterando o discurso de ajuste
fiscal, mas, logo em março, vem a http://www.ihu.unisinos.br/602802-politica-de-
auxilio-pode-romper-com-gorjetismo-no-brasil-entrevista-especial-com-jose-
antonio-castillero
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:39:14
Título: Coronel da reserva assume Funarte no lugar de ex-assessor de Carlos 
Bolsonaro
Descrição: RIO — A Fundação Nacional das Artes (Funarte) será presidida pelo 
coronel da reserva do Exército Lamartine Barbosa Holanda, que entra no lugar do 
ex-assessor de Carlos Bolsonaro, Luciano Querido. A troca no comando do órgão, 
antecipada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim, foi publicada no Diário Oficial
da União desta segunda-feira 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/coronel-da-reserva-assume-funarte-no-
lugar-de-ex-assessor-de-carlos-bolsonaro-24638744
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:47:22
Título: Covid-19: Silvio Berlusconi recebe alta após 11 dias internado
Descrição: MILÃO — O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, de 83 
anos, recebeu alta nesta segunda-feira após 11 dias internado em um hospital de 
Milão por conta da Covid-19.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/covid-19-silvio-berlusconi-recebe-alta-apos-
11-dias-internado-24638788
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:31:14
Título: ONU alerta para aumento do envolvimento militar em assuntos públicos no 
Brasil
Descrição: RIO — A alta comissária das Nações Unidas para os direitos humanos, 
Michelle Bachelet, alertou nesta segunda-feira para o crescente envolvimento 
militar nos assuntos públicos e na aplicação da lei no Brasi. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/onu-alerta-para-aumento-do-envolvimento-
militar-em-assuntos-publicos-no-brasil-24638711
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:45:43
Título: Médicos do INSS não retornam ao trabalho e agências no Rio reabrem sem 
perícia médica
Descrição: RIO — Quem compareceu aos postos do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) nesta segunda-feira, primeiro dia da reabertura das agências no 
Rio, tentar perícia médica teve de voltar para casa em atendimento. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/medicos-do-inss-nao-retornam-ao-trabalho-
agencias-no-rio-reabrem-sem-pericia-medica-24638706
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:37:23
Título: Mercado ajusta projeção do PIB e prevê queda de 5,11%
Descrição: RIO — Economistas do mercado melhoraram as estimativas para o Produto
Interno Bruto (PIB) de 2020. A projeção passou de uma retração de 5,31% para 
5,11%, segundo o Boletim Focus, que reúne projeções de instituições financeiras 
e é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/mercado-ajusta-projecao-do-pib-preve-
queda-de-511-24638776
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2020-09-14 09:26:01
Título: Coronavírus em alta: OMS registra alta recorde de infecções diárias, 
veja onde casos estão subindo mais
Descrição: A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou no domingo (13/9) um 
novo recorde do aumento de infecções de covid-19, com 308 mil notificações nas 
últimas 24 horas. O recorde anterior havia ocorrido em 6/9, com 307 mil novos 
casos.Segundo o órgão, cerca de 5.500 pessoas morreram nas últimas 24 horas, e a
cifra total de mortes na pandemia chegou a 917 mil vítimas.Os maiores aumentos 
foram registrados na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil.Mais de 28 milhões de
casos, de acordo com a OMS, já foram confirmados no mundo, metade deles nas 
Américas.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/coronavirus-em-alta-oms-registra-alta-
recorde-de-infeccoes-diarias-veja-onde-casos-estao-subindo-mais-1-24638761
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:37:50
Título: Aquecimento global: Pedaço gigante de gelo se desprende da última 
plataforma permanente no Ártico
Descrição: Um pedaço gigante de gelo se desprendeu da última plataforma de gelo 
restante na Groenlândia, conhecida como 79N ou Nioghalvfjerdsfjorden.A área 
afetada, que se fragmentou em diversas partes segundo imagens de satélite, soma 
quase 110 quilômetros quadrados (equivalente à metade do tamanho da cidade do 
Recife).
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/aquecimento-global-pedaco-gigante-de-
gelo-se-desprende-da-ultima-plataforma-permanente-no-artico-1-24638783
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:29:54
Título: A informação essencial que falta em todas as vacinas para covid-19, 
segundo especialista italiana
Descrição: Apesar de o mundo inteiro aguardar ansiosamente a vacina contra o 
coronavírus, a todas as candidatas atualmente patenteadas e em testes falta uma 
informação fundamental que assegura a eficiência do tratamento. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/a-informacao-essencial-que-falta-em-
todas-as-vacinas-para-covid-19-segundo-especialista-italiana-1-24638768
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-14 09:16:34
Título: O que são os interferons, 'soldados na linha de frente' da luta do corpo
contra o coronavírus
Descrição: Eles foram chamados de \nossos melhores soldados\.Assim, o mais 
conhecido epidemiologista e líder nos Estados Unidos na luta contra o 
coronavírus, Anthony Fauci, descreveu os interferons.E, de acordo com 
especialistas consultados pela BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, Fauci
não estava exagerando.Os interferons são glicoproteínas com alta atividade 
antiviral produzidas em nosso corpo. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/o-que-sao-os-interferons-soldados-na-
linha-de-frente-da-luta-do-corpo-contra-coronavirus-1-24638737
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-14 08:47:54
Título: A informação essencial que falta em todas as vacinas para covid-19, 
segundo especialista italiana
Descrição: A virologista e veterinária italiana Ilaria Capua alerta que, sobre 
candidatas a vacinas, 'qualquer discurso é prematuro'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54128262
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-14 10:44:52
Título: O que são os interferons, ‘soldados na linha de frente' da luta do corpo
contra o coronavírus
Descrição: Os seres humanos produzem interferons naturalmente para combater os 
efeitos de alguns vírus. Agora, os cientistas estão procurando maneiras de usá-
los para combater pandemia.
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Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54141763
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-14 10:09:09
Título: Aquecimento global: Pedaço gigante de gelo se desprende da última 
plataforma permanente no Ártico
Descrição: O episódio é mais uma evidência apontada pelos cientistas das rápidas
transformações climáticas que atingem a Groenlândia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54145264
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-14 11:36:49
Título: Os 5 fatores que podem levar Trump a reverter desvantagem e vencer 
eleição nos EUA
Descrição: Nesse vídeo, nossa correspondente em Washington, Mariana Sanches, 
explica quais são os cinco fatores diferenciais de Trump.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/media-54149630
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-14 12:00:42
Título: Como o Peru se tornou o país com a maior taxa de mortalidade por covid-
19 no mundo
Descrição: No início da pandemia, o Peru foi um dos primeiros países a impor 
restrições rígidas e a injetar recursos na economia para amortecer os efeitos da
crise.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/media-54149633
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-14 10:58:29
Título: Um presidente linguarudo como Trump, um jornalista ganhador do Pulitzer 
e 18 conversas explosivas
Descrição: ‘Rage’, novo livro de Bob Woodward, em que o líder republicano admite
ter mentido sobre a pandemia, provocou uma tempestade que não poupou nem o autor
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-13/um-presidente-
linguarudo-como-trump-um-jornalista-ganhador-do-pulitzer-e-18-conversas-
explosivas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-14 11:50:31
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no 
Brasil
Descrição: Agências do INSS retomam atendimento presencial, menos em SP.  Itália
começa o ano letivo com protestos.  OMS prevê piora na mortalidade na Europa em 
outubro e novembro: “Vacina não será o fim da pandemia”. Brasil reinicia ensaios
da vacina de Oxford já nesta segunda-feira. País soma 131.210 mortes por covid-
19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-14/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-14 02:33:04
Título: A ditadura brasileira contra Caetano Veloso: os arquivos completos da 
repressão
Descrição: EL PAÍS analisa a íntegra do processo contra o cantor preso em 1968, 
com comentários inéditos do artista, que não entraram em documentário. Dossiê 
cita disco que baiano nunca fez e desconfiança até de canções como a romântica 
‘De manhã’
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-09-14/a-ditadura-brasileira-contra-
caetano-veloso-os-arquivos-completos-da-repressao.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-14 09:27:58
Título: A nova classe operária vai ao paraíso (e vence o Festival de Veneza)
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Descrição: ‘Nomadland’ vence Leão de Ouro no Festival de Veneza com sua crítica 
à precarização do trabalho
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-09-12/a-nova-classe-operaria-vai-ao-
paraiso-e-vence-o-festival-de-veneza.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-14 11:18:50
Título: Cai a noite em Moria: dormir entre escombros e rente ao chão
Descrição: Incêndios no campo de refugiados da ilha de Lesbos, na Grécia, deixam
seus 13.000 habitantes em uma situação-limite
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-13/cai-a-noite-em-moria-
dormir-entre-escombros-e-rente-ao-chao.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-14 00:00:00
Título: Podcast explica os benefícios tributários das igrejas no Brasil, ouça
Descrição: Foi sob pressão que chegou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
um projeto de lei que continha o perdão de uma dívida bilionária de igrejas com 
a União.Leia mais (09/14/2020 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2020/09/podcast-explica-os-beneficios-tributarios-das-igrejas-no-
brasil-ouca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2020-09-14 00:00:00
Título: ByteDance descarta venda para Microsoft e fecha parceria com Oracle
Descrição: A Oracle venceu a Microsoft a disputa pelo TikTok nos EUA, segundo 
agência de notícias Reuters. A ByteDance, dona do app de vídeos, optou por uma 
parceria, em vez de uma venda direta para empresa de tecnologia. As negociações 
acontecem em meio a tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos.Leia mais 
(09/14/2020 - 09h13)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2020/09/bytedance-descarta-venda-para-microsoft-e-fecha-parceria-com-
oracle.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-14 12:36:00
Título: Sancionada lei dos precatórios com veto à isenção de tributo a igrejas
Descrição: O perdão das dívidas de igrejas era o ponto mais polêmico do projeto.
Hoje os templos são imunes a impostos diretos, como IPTU, mas têm que pagar 
impostos indiretos, como o ICMS
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692219-sancionada-lei-dos-precatorios-
com-veto-a-isencao-de-tributo-a-igrejas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-14 11:58:00
Título: Câmara pode votar nesta semana modificações no Código de Trânsito
Descrição: Em sessão marcada para quinta-feira (17), os deputados também poderão
aprovar ajuda ao esporte durante a pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692044-camara-pode-votar-nesta-semana-
modificacoes-no-codigo-de-transito/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-14 11:46:00
Título: Proposta institui proporcionalidade tributária em imóvel com 
multipropriedade
Descrição: Se o projeto for aprovado, cada multiproprietário passará a pagar 
encargos – como água, luz, IPTU e condomínio – conforme o tempo de permanência 
no imóvel
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/564043-proposta-institui-
proporcionalidade-tributaria-em-imovel-com-multipropriedade/
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