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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 11:31:16
Título: Bolsonaro quer congelar aposentadorias e atacar seguro desemprego para 
viabilizar seu ‘Bolsa Família’
Descrição: O presidente Bolsonaro e o ministro da Miséria, Paulo Guedes, estão 
planejando cortes nas aposentadorias, pensões, e no seguro-desemprego para 
investir no Renda Brasil, seu&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-quer-congelar-
aposentadorias-e-atacar-seguro-desemprego-para-viabilizar-seu-bolsa-familia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 10:56:32
Título: A maioria dos brasileiros é favorável à obrigatoriedade da vacina, diz 
pesquisa de opinião
Descrição: Contrariando o presidente Jair Bolsonaro, a maioria dos brasileiros é
favorável à obrigatoriedade da vacina contra a covid-19. De acordo com a Paraná 
Pesquisas, 55,2%&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/a-maioria-dos-brasileiros-e-
favoravel-a-obrigatoriedade-da-vacina-diz-pesquisa-de-opiniao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 10:15:22
Título: General Pazuello será efetivado como ministro do quartel da Saúde
Descrição: Depois de quatro meses como interino no quartel da Saúde de 
Bolsonaro, e um mês após deixar o comando da 12ª Região Militar (Norte), 
o&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/general-pazuello-sera-efetivado-
como-ministro-do-quartel-da-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 00:44:10
Título: Confira a lista dos 7 mil inelegíveis nas eleições de 2020, segundo o 
TCU
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou nesta segunda (14) a 
lista com 7 mil pessoas que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo 
TCU,&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/confira-a-lista-dos-115-mil-
inelegiveis-nas-eleicoes-de-2020-segundo-o-tcu/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 07:44:38
Título: Bretas copia práticas ilegais de Moro que destroem o processo penal, 
dizem juristas
Descrição: Da parcialidade do juiz à perseguição da advocacia, magistrados levam
a prática processual a um autoritarismo medieval
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/bretas-copia-praticas-ilegais-
de-moro-que-destroem-o-processo-penal-dizem-juristas
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 11:44:57
Título: WSJ: A Exxon costumava ser a empresa mais valiosa da América. O que 
aconteceu?
Descrição: A gigante do petróleo dobrou o volume de petróleo e gás antes que a 
pandemia acabasse com a demanda
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/wsj-a-exxon-costumava-ser-a-
empresa-mais-valiosa-da-america-o-que-aconteceu/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 11:22:40
Título: As Redes Sociais e Seus Dilemas, por Arnobio Rocha
Descrição: A tragédia humana se torna exposta em tempos de Crise econômica, a 
moralidade e o humanismo acabam sendo as primeiras vítimas desses momentos 
críticos
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/as-redes-sociais-e-seus-dilemas-por-
arnobio-rocha/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 11:16:51
Título: Atenção, por Wilson Ramos Filho (Xixo)
Descrição: As mídias sociais foram monetizadas. Nossa atenção vale dinheiro. A 
máxima de Benjamin Franklin, time is money, foi substituída por attention is 
money, pagam por ela.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/atencao-por-wilson-ramos-filho-xixo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 11:07:18
Título: Reconhecimento criminal por foto: 70% dos acusados injustamente são 
negros
Descrição: Dados da Defensoria Pública do Rio mostram que, em nove meses, houve 
58 erros em reconhecimento por foto que levaram a acusações e prisões injustas
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/reconhecimento-criminal-por-foto-70-dos-
acusados-injustamente-sao-negros/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 10:45:08
Título: Incra quer fazer despejo na BA por falta de documento que depende do 
próprio órgão
Descrição: Famílias do assentamento Jacy Rocha reclamam de perseguição política 
e morosidade do Incra, espera chega a cinco anos
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/incra-quer-fazer-despejo-na-ba-por-
falta-de-documento-que-depende-do-proprio-orgao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 10:35:10
Título: Governo Bolsonaro quer congelar por 2 anos valores de aposentadorias e 
pensões
Descrição: Se proposta for aprovada, aposentadoria pode ser menor que salário 
mínimo e recursos irão para o novo Bolsa Família. É como roubar dos 
trabalhadores pobres para dar aos miseráveis, diz técnica do Dieese
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/governo-bolsonaro-quer-congelar-
por-2-anos-valores-de-aposentadorias-e-pensoes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 10:29:31
Título: O que motiva o Jornalismo Comunitário de cunho profissional?, por 
Juliana Freire Bezerra
Descrição: Há tantos desafios a serem superados quando se nasce em contextos 
marcados pela ausência do Estado que almejar algo diferente do que é considerado
natural parece perda de tempo.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/o-que-motiva-o-jornalismo-comunitario-
de-cunho-profissional-por-juliana-freire-bezerra/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 09:00:16
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus Fabricante da vacina avisa que pode demorar até 2024 para
vacinar todos Mais de 500 CNN.com &#8211, Canal RSS Economia Vírus e problemas 
comerciais devem reduzir as exportações agrícolas australianas em 10% 
3K Bloomberg Politicspor A FedEx está contratando 70.000 trabalhadores para 
atender à demanda da temporada de férias Mais de 100 CNN.com &#8211, Canal RSS 
&#8211,  [&hellip,]
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-152/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 11:51:16
Título: Engavetador geral: Aras não quer que STF abra inquérito contra Wassef e 
Bolsonaro
Descrição: O PGR entregou a Lewandowski parecer contrário ao pedido de abertura 
de inquérito para investigar se Bolsonaro interferiu em acertos firmados entre 
Wassef e a concessionária que administra Viracopos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/engavetador-geral-aras-nao-quer-que-
stf-abra-inquerito-contra-wassef-e-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 11:42:45
Título: GUEDES investe contra IDOSOS e DEFICIENTES com plano para cortar 
BENEFÍCIOS
Descrição: Depois tentar acabar com o abono salarial e o programa Farmácia 
Popular, a equipe econômica de Jair Bolsonaro coloca na mira agora idosos e 
deficientes. Guedes quer a revisão de dois milhões de benefícios para compor 
orçamento do Renda Brasil, programa que deverá substituir o Bolsa Família. O 
plano prevê o congelamento de aposentadorias e [&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/guedes-investe-contra-idosos-e-
deficientes-com-plano-para-cortar-beneficios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 11:39:48
Título: “Espada de Dâmocles que fica em cima da cabeça da Globo”, diz Boni sobre
cassação por Bolsonaro
Descrição: Ex-diretor da emissora também afirma que a TV Tupi foi perseguida 
pela ditadura. A cassação, no entanto, beneficiou diretamente a Globo na época
Url :https://revistaforum.com.br/midia/espada-de-damocles-que-fica-em-cima-da-
cabeca-da-globo-diz-boni-sobre-cassacao-por-bolsonaro/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 11:04:05
Título: Roberto Jefferson diz que tem pulmões comprometidos pela Covid-19 e toma
cloroquina
Descrição: Mantendo sua estratégia de colar em Bolsonaro, o ex-integrante da 
tropa de choque de Collor e condenado por corrução aproveitou para fazer 
propaganda do remédio do presidente, que não tem eficácia comprovada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/roberto-jefferson-diz-que-tem-pulmoes-
comprometidos-pela-covid-19-e-toma-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 10:34:08
Título: Bolsonaro quer congelar aposentadorias e pensões para inflar Renda 
Brasil
Descrição: Medida dificultaria critérios de acesso ao BPC e congelaria 
benefícios por dois anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-quer-congelar-
aposentadorias-e-pensoes-para-inflar-renda-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 10:28:20
Título: Empresário cita “caixinha” com Cunha, Garotinho e Everaldo e 
dificuldades com Benedita da Silva
Descrição: Em depoimento, Edson Torres afirma que montou um esquema com Eduardo 
Cunha, Anthony Garotinho e Pastor Everaldo para desviar 5% de todos os contratos
da Cedae, no RJ, mas teve problemas quando a petista assumiu o governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresario-cita-caixinha-com-cunha-
garotinho-e-everaldo-e-dificuldades-com-benedita-da-silva/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-09-15 10:07:40
Título: OMS afirma que cumprimento com o braço também é perigoso e sugere “mão 
no coração”
Descrição: Diretor da organização diz que saudação não respeita o distanciamento
social de 1,5 metros, por isso deve ser evitada
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/oms-afirma-que-cumprimento-com-o-
braco-tambem-e-perigoso-e-sugere-mao-no-coracao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 10:07:38
Título: Operação da Polícia Federal indica que incêndios no Pantanal têm origem 
criminosa
Descrição: Investigadores apreenderam documentos e celulares de fazendeiros do 
Mato Grosso. Ataques ao bioma teriam como objetivo criar área de pasto em local 
de mata nativa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/operacao-da-policial-federal-indica-
que-incendios-no-pantanal-tem-origem-criminosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 10:01:36
Título: O Globo diz que “gestão Bolsonaro é ápice da subserviência” aos 
interesses dos EUA
Descrição: Com um histórico de alinhamento aos EUA desde o financiamento do 
grupo Time-Life para a rede de TV, a Globo, da família Marinho, diz que 
Bolsonaro quer \demolir a diplomacia brasileira\ ao apoiar um trumpista na 
presidência do BID
Url :https://revistaforum.com.br/midia/o-globo-diz-que-gestao-bolsonaro-e-apice-
da-subserviencia-aos-interesses-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 09:59:26
Título: Damares adere a cruzada contra filme da Netflix acusado de erotizar 
crianças
Descrição: Alvo de críticas dos conservadores nos EUA, produção premiada entrou 
no radar do bolsonarismo. Plataforma nega erotização e diz que história discute 
pressão enfrentada por meninas na sociedade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/damares-adere-a-cruzada-contra-filme-
da-netflix-acusado-de-erotizar-criancas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 03:03:49
Título: Bolsonaro ameaça cortar 10 bilhões de reais de benefícios para 
deficientes e idosos
Descrição: Governo trabalha em decreto com novas regras para programas sociais, 
que poderia afetar cerca de 2 milhões de auxílios entregues a pessoas da 
terceira idade e portadoras de deficiência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ameaca-cortar-10-bilhoes-de-
reais-de-beneficios-para-deficientes-e-idosos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 02:14:56
Título: Irmãos Bolsonaro divulgam informação falsa sobre permissão a turistas 
brasileiros nos EUA
Descrição: Eduardo e Flávio Bolsonaro noticiaram nas redes sociais que o governo
de Donald Trump havia permitido a entrada de turistas brasileiros, mas foram 
desmentidos por uma correspondente da Globo News, o que levou o deputado a 
admitir a mentira e pedir desculpas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/irmaos-bolsonaro-divulgam-informacao-
falsa-sobre-permissao-a-turistas-brasileiros-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 01:57:23
Título: A esquerda não deve ter ódio do pobre de direita, mas consternação
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Descrição: Leia na coluna de Raphael Fagundes: \Da consternação, do profundo 
pesar decorrente da ignorância programada que induz os pobres a pensarem de 
forma equivocada agravando ainda mais sua pobreza, nasce o sentimento de 
camaradagem e de solidariedade. Estes são os afetos que devem prevalecer nesta 
comunidade emocional\
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/raphaelsilvafagundes/a-esquerda-nao-
deve-ter-odio-do-pobre-de-direita-mas-consternacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 01:45:37
Título: Paraguai autoriza jogadores do Boca Juniors com Covid a entrar no país
Descrição: Autoridades do país sede da Conmebol não colocaram obstáculos para a 
entrada da delegação argentina, que jogará na quinta-feira, em sua reestreia na 
Copa Libertadores, contra o Libertad
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paraguai-autoriza-jogadores-do-boca-
juniors-com-covid-a-entrar-no-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 01:26:42
Título: Vídeo: Jean Wyllys faz paródia de Beth Carvalho pra falar do preço do 
arroz
Descrição: Em parceria com o compositor Edu Krieger, ex-deputado compôs uma 
paródia em que critica Bolsonaro e relembra dos tempos de Lula, assista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/video-jean-wyllys-faz-
parodia-de-beth-carvalho-pra-falar-do-preco-do-arroz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 01:05:16
Título: Biden culpa Trump por incêndios e o chama de “terrorista climático”
Descrição: Candidato democrata afirmou que incêndios que devastam a costa oeste 
dos Estados Unidos são fruto da postura negacionista do seu adversário e atual 
presidente, e pediu para “não dar mais quatro anos a quem colocou fogo no país”
Url :https://revistaforum.com.br/global/biden-culpa-trump-por-incendios-e-o-
chama-de-terrorista-climatico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 00:54:08
Título: AGU deve defender reeleição de Alcolumbre, aliado de Bolsonaro, e 
ignorar Maia
Descrição: O STF vai analisar uma ação do PTB que aponta inconstitucionalidade 
na reeleição dentro de uma mesma legislatura
Url :https://revistaforum.com.br/politica/agu-deve-defender-reeleicao-de-
alcolumbre-aliado-de-bolsonaro-e-ignorar-maia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 00:26:38
Título: Autor de projeto anticotas, Fernando Holiday compara Black Lives Matter 
à Ku Klux Klan
Descrição: Vereador é negro, porém inimigo da luta antirracista – que costuma 
ser uma bandeira defendida pelos liberais no mundo, mas é odiada pelo MBL, do 
qual ele faz parte, e que se considera referente do liberalismo no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/autor-de-projeto-anticotas-fernando-
holiday-compara-black-lives-matter-a-ku-klux-klan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 00:12:41
Título: Bolsonaro decide efetivar Pazuello após Brasil atingir 132 mil mortes 
por coronavírus
Descrição: O ministro evitou confrontar Bolsonaro durante a pandemia e viu os 
números de vítimas fatais dispararem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-decide-efetivar-pazuello-
apos-brasil-atingir-132-mil-mortes-por-coronavirus/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2020-09-15 04:15:16
Título: As nuances do Brasil sob Bolsonaro: o ódio é volátil – e eleitores mudam
de opinião
Descrição: Muitos eleitores trocam de lado ao longo do tempo não por falta de 
coerência política, mas por que são sujeitos reflexivos. É nessas brechas que 
qualquer projeto de esquerda precisa atuar.The post As nuances do Brasil sob 
Bolsonaro: o ódio é volátil – e eleitores mudam de opinião appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/15/nuances-brasil-bolsonaro-odio-
eleitores/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-15 03:00:00
Título: “Não há Brasil sem os povos indígenas”. Entrevista especial com 
Kabaiwiun Munduruku
Descrição: Desde a divulgação da fatídica reunião ministerial de 22 de abril, a 
expressão “menino da porteira”, muito conhecida no Brasil devido a uma canção 
popular homônima, ganhou ares macabros quando http://www.ihu.unisinos.br/602836-
nao-ha-brasil-sem-os-povos-indigenas-entrevista-especial-com-kabaiwiun-munduruku
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-15 08:44:44
Título: Mulheres nos eSports: streamers que desafiam o machismo nos jogos 
eletrônicos
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/mulheres-nos-esports-streamers-que-
desafiam-machismo-nos-jogos-eletronicos-24635834
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-15 08:09:57
Título: Funcionários de navio atracado no Brasil retornam para casa após seis 
meses no mar
Descrição: Dezenas de trabalhadores de um cruzeiro que ficou preso na costa 
brasileira durante a pandemia começaram a retornar para casa após quase seis 
meses e apelos desesperados. No último fim de semana, alguns deles postaram 
fotos dos preparativos para o tão esperado desembarque.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/funcionarios-de-navio-atracado-no-brasil-
retornam-para-casa-apos-seis-meses-no-mar-24639622
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-15 08:03:04
Título: Governo estuda congelar aposentadoria por dois anos para financiar Renda
Brasil
Descrição: BRASÍLIA - O governo estuda congelar aposentadorias e pensões por 
dois anos para reduzir os gastos e, asism, abrir espaço no Orçamento para o 
Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. Isso significa que todos os 
beneficiários receberiam em 2021 e em 2022 os mesmos valores que ganham hoje. A 
correção do benefício está prevista na Constituição e, portanto, qualquer 
alteração precisa ser aprovada no Congresso.Leia: Acesse a reportagem exclusiva 
para assinantes
Url :https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-congelar-aposentadoria-
por-dois-anos-para-financiar-renda-brasil-24640446
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-15 07:25:55
Título: Queimadas no Pantanal: multas do Ibama despencam apesar de recorde de 
incêndios
Descrição: O Pantanal está enfrentando sua pior crise das últimas décadas. Sob 
uma seca severa, o bioma sofre com queimadas provocadas pelo homem e já teve 
cerca de 15% de sua área devastada pelas chamas, segundo dados do Centro 
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-15 07:40:28
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Título: Covid-19: Entenda o que ainda é mistério para a ciência
Descrição: SÃO PAULO — Após sete meses de pandemia, mais de 131 mil mortes e 4,3
milhões de casos confirmados no Brasil, o novo coronavírus ainda deixa a 
comunidade médica e científica sem respostas para conter totalmente o avanço da 
doença. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-entenda-que-ainda-misterio-
para-ciencia-24640422
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-15 08:00:54
Título: Deputado ganha força para Casa Civil de governador em exercício do Rio
Descrição: O nome do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio, tem subido cada vez mais
na bolsa de apostas para ser o secretário da Casa Civil de Cláudio Castro, o 
governador em exercício do estado. Nos últimos dias, Leal acompanhou o 
governador em reuniões em Brasília. A dupla esteve com Tarcísio Freitas, 
ministro da Infraestrutura, e Pedro Guimarães, presidente da Caixa. O atual 
secretário da Casa Civil é o ex-deputado André Moura, do PSC, que também comanda
a representação do governo fluminense em Brasília, no corpo a corpo com 
parlamentares e ministros. Moura deve seguir com a função de articulação 
política.(Por Eduardo Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, 
ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia também:Ibama usou 55% do orçamento de combate a 
queimadasSem data para o PSD expulsar FlordelisBolsonaro pode fazer as 
indicações ao STF só em 2021Bancada evangélica quer derrubar veto à anistia às 
multas e dar crédito a Maia e AlcolumbreEleições 2020: Na pandemia, candidatos 
registram 'cloroquina' e 'da saúde' em nome de urnaJair Renan Bolsonaro 
representou o pai em casamento de filha de NoronhaAcompanhe nas redes sociais: 
Clique aqui para acessar a mat&eacute,ria na &iacute,ntegra e visualizar este 
conte&uacute,do.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/deputado-ganha-forca-para-casa-
civil-de-governador-em-exercicio-do-rio-24640146
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 10:07:21
Título: Queimadas no Pantanal: a luta pela sobrevivência do maior felino das 
Américas em meio aos incêndios
Descrição: Parque que abriga maior concentração de onças-pintadas em todo o 
mundo teve mais de 70% de sua área atingida pelo fogo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54153221
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 11:15:50
Título: Os descendentes de africanos escravizados que não podem se casar com 
quem quiserem
Descrição: Ativistas nigerianos lutam para derrubar velhos costumes e um sistema
de castas que discrimina membros da etnia igbo descendentes de escravizados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54156287
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 07:03:17
Título: Covid-19 'do futuro' deverá ser sazonal como outros vírus respiratórios,
sugerem pesquisadores
Descrição: Artigo publicado nesta terça-feira (15/9) indica que, após imunidade 
coletiva ser atingida, Sars-CoV-2 poderá ser mais problemática em determinadas 
épocas do ano.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54157067
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 02:57:15
Título: Lula volta ao ringue político e se prepara para testar influência nas 
municipais
Descrição: Ex-presidente escolhe data pátria para polarizar com Bolsonaro. 
Frente ao alcance do auxílio emergencial, tem o desafio de manter viva a memória
da bonança dos anos petistas
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-15/lula-volta-ao-ringue-politico-
e-se-prepara-para-testar-influencia-nas-municipais.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 00:03:28
Título: Lava Jato do Paraná denuncia Lula pela quarta vez, agora por lavagem de 
dinheiro
Descrição: Palocci e Paulo Okamotto também foram denunciados pelo MPF, sob 
acusação de terem lavado dinheiro repassado pela Odebrecht. Defesa diz que 
acusação não tem materialidade
Url :https://brasil.elpais.com/politica/2020-09-14/lava-jato-do-parana-denuncia-
lula-pela-quarta-vez-agora-por-lavagem-de-dinheiro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 11:45:06
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no 
Brasil
Descrição: 14% dos voluntários da vacina russa tiveram efeitos secundários, diz 
Governo Putin.  África do Sul estima que contágios de covid-19 chegam a 12 
milhões. Mortes de idosos em casa cresceram 78% no Rio durante a pandemia, 
aponta Fiocruz.  Brasil soma, desde o início da pandemia, 132.006 mortes por 
covid-19 e 4,3 milhões de casos
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: 2020-09-15 00:41:07
Título: “Se há vida em Vênus, também existirá em muitos outros lugares”
Descrição: Astrofísica portuguesa Clara Sousa e Silva é uma das responsáveis 
pelo estudo que detectou em Vênus um gás que acham que pode ser produzido por 
micróbios
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-09-15/se-ha-vida-em-venus-tambem-
existira-em-muitos-outros-lugares.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-15 00:00:00
Título: As ruas voltam a se fazer ouvir na Colômbia
Descrição: Sabia-se que aconteceria, mas não sabíamos quando.Leia mais 
(09/15/2020 - 08h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/as-ruas-voltam-a-se-fazer-ouvir-na-colombia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-15 00:00:00
Título: Farc pedem desculpas a vítimas de sequestros e seus familiares
Descrição: A Força Alternativa Revolucionária do Comum, o partido político 
formado a partir das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), pediu 
desculpas nesta segunda-feira (14) às milhares de pessoas que a guerrilha 
sequestrou, e expressou pesar pela dor e humilhação que lhes infligiu no 
cativeiro.Leia mais (09/15/2020 - 00h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mundo/2020/09/farc-pedem-desculpas-a-vitimas-de-sequestros-e-seus-
familiares.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-15 00:00:00
Título: Membro de projeto anti-imprensa é novo guru americano da direita 
brasileira
Descrição: A passagem do ativista Ryan Hartwig pelo Brasil no início de setembro
mostrou mais uma vez como a direita bolsonarista recorre ao que vem dos EUA para
se manter energizada. Em tempos recentes, o papel de referência ideológica já 
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coube a Steve Bannon, ex-consultor político do presidente Donald Trump. Com 
Bannon escanteado e depois preso, [...]Leia mais (09/15/2020 - 07h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://saidapeladireita.
blogfolha.uol.com.br/?p=3404
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-09-15 00:00:00
Título: Entidades de magistrados querem juízes de carreira no Supremo
Descrição: A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) faz contatos
com outras entidades da magistratura e retoma campanha pela escolha de juízes de
carreira para o Supremo Tribunal Federal, com as aposentadorias dos ministros 
Celso de Mello, em novembro, e Marco Aurélio, em julho de 2021. Estão sendo 
distribuídas peças de campanha anterior, quando [...]Leia mais (09/15/2020 - 
07h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48109
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-15 11:40:00
Título: Projeto desobriga formação em autoescola para obter carteira de 
motorista
Descrição: Os órgão de trânsito deverão fornecer material de graça para os 
exames escritos. Já para o exame prático de direção as aulas poderão ser dadas 
por instrutor independente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/690732-projeto-desobriga-formacao-em-
autoescola-para-obter-carteira-de-motorista/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-15 01:22:00
Título: Câmara acaba com auxílio para despesas com mudança de deputados 
reeleitos
Descrição: A ajuda de custo também não será paga para os residentes no Distrito 
Federal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692503-camara-acaba-com-auxilio-para-
despesas-com-mudanca-de-deputados-reeleitos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-15 00:39:00
Título: Projeto adia para 2022 prazo para toda escola ter uma biblioteca
Descrição: Lei determina que universalização das bibliotecas será efetivada até 
maio de 2020, mas pandemia de Covid-19 dificultou cumprimento da regra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/692429-projeto-adia-para-2022-prazo-
para-toda-escola-ter-uma-biblioteca/
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