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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-16 09:10:35
Título: Em carta a Mourão, 8 países da Europa dizem que desmatamento dificulta 
comércio com Brasil
Descrição: Uma carta dos embaixadores da Alemanha, Dinamarca, França, Itália, 
Holanda, Noruega, Reino Unido e Bélgica enviada ao vice-presidente general 
Hamilton Mourão diz que o desmatamento&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/em-carta-a-mourao-8-paises-da-
europa-dizem-que-desmatamento-dificulta-comercio-com-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-16 00:26:55
Título: Covid-19: Brasil tem mais 1,1 mil mortes e 36,6 mil novos casos nas 
últimas 24h
Descrição: O Brasil registrou 1.113 óbitos e 36.653 novos casos relacionados ao 
novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados estão no balanço diário do 
Ministério&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/covid-19-brasil-tem-mais-11-mil-
mortes-e-366-mil-novos-casos-nas-ultimas-24h/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-16 00:24:47
Título: Auxílio Emergencial de R$ 300 agora é para poucos, segundo a Caixa
Descrição: A decisão política do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da 
Economia Paulo Guedes, de cortar pela metade o Auxílio Emergencial de R$ 600, 
reduzindo&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/auxilio-emergencial-de-r-300-agora-
e-para-poucos-segundo-a-caixa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 23:51:44
Título: Efeito Bolsonaro: Sony fecha fábrica em Manaus
Descrição: A multinacional japonesa Sony, há 48 anos instalada em Manaus, 
anunciou na segunda-feira (14) que vai fechar a sua fábrica na capital 
amazonense. A empresa&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/efeito-bolsonaro-sony-fecha-
fabrica-em-manaus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 23:48:55
Título: Suspeita de superfaturamento para o Exército de insumo da Cloroquina
Descrição: Uma empresa de Minas Gerais vendeu ao Exército Brasileiro insumos 
importados para a fabricação de cloroquina por um valor 167% mais alto do que 
ela&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/suspeita-de-superfaturamento-para-
o-exercito-de-insumo-da-cloroquina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 23:06:43
Título: Vila Velha (ES) quer “exportar” Frente Progressista inédita no País
Descrição: Os partidos progressistas do município de Vila Velha, no Espírito 
Santo, acreditam que formaram uma frente inédita &#8220,modelo 
exportação&#8221,. A coligação REDE, PT, PV e&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/vila-velha-es-quer-exportar-frente-
progressista-inedita-no-pais/
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Data: 2020-09-15 22:54:14
Título: Flordelis: MPF pede afastamento da deputada e o uso de tornozeleira
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) fez um pedido à 3ª Vara Criminal 
de Niterói para que haja suspensão do exercício da função pública da 
deputada&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/flordelis-mpf-pede-afastamento-da-
deputada-e-o-uso-de-tornozeleira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 22:31:17
Título: STF mantém divulgação da “Lista Suja” do trabalho escravo no Brasil
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a divulgação da lista
de empresas punidas por manter trabalhadores em condição análoga à de 
escravidão. A Corte&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/stf-mantem-divulgacao-da-lista-
suja-do-trabalho-escravo-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 21:55:32
Título: Auxílio Emergencial de R$ 300 a partir desta quinta enquanto arroz 
continua subindo
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro começará pagar o Auxílio 
Emergencial reduzido de R$ 600 para R$ 300, a partir desta quinta-feira (17), 
enquanto o&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/auxilio-emergencial-de-r-300-a-
partir-desta-quinta-enquanto-arroz-continua-subindo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 21:02:53
Título: ‘Aperte o cinto, o presidente sumiu’, diz Flávio Dino
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, voltou a criticar, 
em suas redes sociais nesta terça-feira (15) a falta de organização e de 
projeto&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/aperte-o-cinto-o-presidente-sumiu-
diz-flavio-dino/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 19:44:10
Título: Arthur, irmão de Abraham Weintraub, terá cargo na OEA
Descrição: O irmão do ex-ministro da falta de Educação, Abraham Weintraub, 
Arthur, publicou um vídeo junto com o presidente Bolsonaro anunciando que deixa 
o governo para&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/arthur-irmao-de-abraham-weintraub-
tera-cargo-na-oea/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 19:41:05
Título: “Bolsonaro arregou”, diz Gleisi Hoffmann, sobre desistência do Renda 
Brasil
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), acredita 
que Jair Bolsonaro &#8220,arregou&#8221, com repercussão do congelamento de 
pensões e aposentadorias. Para a dirigente&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-arregou-diz-gleisi-
hoffmann-sobre-desistencia-do-renda-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 19:05:10
Título: Bolsonaro vai ser operado na bexiga, mas amputação de pênis preocupa 
presidente
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro vai ser operado nas próximas semanas para
a retirada de um cálculo na bexiga, mas a preocupação do presidente com a&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaro-vai-ser-operado-na-
bexiga-mas-amputacao-de-penis-preocupa-presidente/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 18:46:54
Título: Bolsonaristas pedem a abertura das escolas e são esculhambados no 
Twitter
Descrição: Sem ter muito o que fazer, e sem nenhuma noção da realidade, os robôs
bolsonaristas resolveram fazer um tuitaço pedindo: #AbramAsEscolas. O resultado 
foi um&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonaristas-pedem-a-abertura-das-
escolas-e-sao-esculhambados-no-twitter/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 18:20:21
Título: Eleição 2020: PCdoB desiste de candidatura própria no Rio para apoiar o 
PT
Descrição: O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) desistiu de lançar a deputada 
estadual Enfermeira Rejane como candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. O 
partido vai&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/eleicao-2020-pcdob-desiste-de-
candidatura-no-rio-para-apoiar-o-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 17:28:53
Título: Lula chama Bolsonaro de “cacareco” e causa revolta em bolsonaristas
Descrição: O ex-presidente Lula chamou de cacareco o atual, Jair Bolsonaro, e 
casou revolta nos bolsominions. &#8220,A verdade é que eu já vi muita coisa 
nessa&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/lula-chama-bolsonaro-de-cacareco-e-
causa-revolta-de-bolsonaristas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 17:03:14
Título: Covid-19: Vacina chinesa pode estar disponível à população em novembro
Descrição: Uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida na China pode estar pronta 
para aplicação em larga escala a partir de novembro, afirmou um alto funcionário
do&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/covid-19-vacina-chinesa-pode-estar-
disponivel-a-populacao-em-novembro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 15:24:11
Título: PSOL carioca protocola novo pedido de impeachment contra Crivella
Descrição: O PSOL carioca protocolou nesta terça-feira (15) um novo pedido de 
abertura de processo de impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/psol-carioca-protocola-novo-pedido-
de-impeachment-contra-crivella/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 13:52:41
Título: Pré-sal: TRF-4 manda rebatizar campo de Lula
Descrição: O campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos (SP), passará a ser 
chamado de Tupi, informou a Petrobras nesta segunda-feira (14). Segundo a&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pre-sal-trf-4-manda-rebatizar-
campo-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 13:41:34
Título: Em vídeo, Bolsonaro nega que irá congelar pensões e aposentadorias, 
assista
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo nesta terça-feira (15),
nas redes sociais, negando que pretenda congelar pensões de deficientes e 
aposentadorias de idosos. Bolsonaro&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/em-video-bolsonaro-nega-que-ira-
congelar-pensoes-e-aposentadorias-assista/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 12:48:31
Título: STF diz que é inconstitucional a impressão do voto na urna eletrônica
Descrição: É inconstitucional a impressão do voto, declarou nesta segunda-feira 
(14) o Supremo Tribunal Federal (STF). A regra que previa nas eleições de 2020 a
impressão&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/stf-diz-que-e-inconstitucional-a-
impressao-do-voto-na-urna-eletronica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-15 12:06:33
Título: Bolsonarismo criou a ‘Capitã Cloroquina’ para disputar 2020 enquanto 132
mil morreram por covid
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo criaram uma deformação 
política, moral e intelectual em parcela da sociedade brasileira que poderá 
levar décadas para ser&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/bolsonarismo-criou-a-capita-
cloroquina-para-disputar-2020-enquanto-132-mil-morreram-por-covid/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-16 07:41:31
Título: Como o desmonte de órgãos ambientais tem relação direta com o fogo nas 
florestas
Descrição: Governo sabia que seca seria pior este ano, mas ainda assim cortou 
recursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/16/como-o-desmonte-de-orgaos-
ambientais-tem-relacao-direta-com-o-fogo-nas-florestas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 20:46:38
Título: \Kalil tem gestão limitada e Zema adota caminho errado\, diz pré-
candidato do PCdoB
Descrição: Wadson Ribeiro se compromete a frear privatizações e analisa Kalil 
como \abaixo da média\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/kalil-tem-gestao-limitada-e-
zema-adota-caminho-errado-diz-pre-candidato-do-pcdob
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 20:30:43
Título: Incendios en Pantanal brasileño son provocados por causa humana, señala 
investigación
Descrição: Según el gobierno local, el peritaje señala que no son incendios 
naturales y la policía busca a los responsables
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/incendios-en-pantanal-brasileno-
son-provocados-por-causa-humana-senala-investigacion
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 20:19:16
Título: Ideb é 'avaliação míope' do sistema educacional brasileiro, diz 
professor Daniel Cara
Descrição: Brasil não atinge pelo quarto ano as metas nos anos finais do ensino 
fundamental e médio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/ideb-e-avaliacao-miope-do-
sistema-educacional-brasileiro-diz-professor-daniel-cara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 19:02:44
Título: Avanço do desmatamento: Cerrado tem mais de 21 mil focos de queimadas
Descrição: Ativistas usam o Dia do Cerrado para protestar virtualmente contra a 
maior destruição do bioma já registrada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/avanco-do-desmatamento-cerrado-
tem-mais-de-21-mil-focos-de-queimadas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 18:29:40
Título: Conheça as pré-candidaturas evangélicas que desafiam o conservadorismo 
cristão em BH
Descrição: Na capital mineira, partidos de esquerda prometem disputar com 
candidaturas cristãs nas eleições municipais deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/conheca-as-pre-candidaturas-
evangelicas-que-desafiam-o-conservadorismo-cristao-em-bh
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 17:47:10
Título: No sexto mês de quarentena, número de mulheres mortas a tiros dobrou no 
RJ
Descrição: Plataforma Fogo Cruzado aponta que 34 mulheres foram baleadas no 
Grande Rio durante a pandemia, 12 morreram
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/no-sexto-mes-de-quarentena-
numero-de-mulheres-mortas-a-tiros-dobrou-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 17:26:14
Título: Padre Júlio Lancellotti recebe novas ameaças após ataques do candidato 
Arthur do Val
Descrição: “Depois de ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu 
estou cada vez mais em risco\, diz Lancelotti
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/apos-ataques-do-candidato-
arthur-do-val-padre-julio-lancellotti-recebe-novas-ameacas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 16:57:59
Título: Após semanas de tensão, MST e Incra afastam possibilidade de ação da 
Força Nacional
Descrição: Movimento autorizará entrada das tropas federais só para acompanhar 
técnicos do órgão, despejos foram descartados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/apos-semanas-de-tensao-mst-e-
incra-afastam-possibilidade-de-acao-da-forca-nacional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 16:39:40
Título: Prefeitura do Rio: Paes lidera intenções de voto e Benedita empata com 
Crivella
Descrição: Gestão do prefeito, que tenta a reeleição, é ruim/péssima para 74,5% 
dos entrevistados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/prefeitura-do-rio-paes-lidera-
intencoes-de-voto-e-benedita-empata-com-crivella
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 16:18:41
Título: Advogado de Assange expõe parcialidade do Departamento de Justiça 
estadunidense
Descrição: Defensor citou comentários de ex-procurador-geral, que havia dito que
julgamento de Assange era \prioridade\ para os EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/advogado-de-assange-expoe-
parcialidade-do-departamento-de-justica-estadunidense
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 16:00:52
Título: Parlamentares ingleses propõem repúdio à perseguição à esquerda da 
América Latina
Descrição: Congressistas britânicos apontam as técnicas judiciais utilizadas 
para excluir políticos do campo populares das eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/partido-trabalhista-ingles-
propoe-repudio-a-perseguicao-a-lideres-de-esquerda-da-al
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2020-09-15 15:12:02
Título: Com Pazuello na Saúde,  número de mortes por covid no país aumentou 
quase 10 vezes 
Descrição: Mesmo com crescimento expressivo de mortes e casos em quatro meses, 
general foi premiado com efetivação no cargo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/com-pazuello-na-saude-numero-de-
obitos-por-covid-no-pais-aumentou-quase-10-vezes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 15:05:24
Título: Em um ano, o RJ teve 58 casos de reconhecimento fotográfico com 
acusações injustas
Descrição: Relatório da Defensoria Pública do Estado mostra que 70% dos acusados
de forma enganosa eram negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/em-um-ano-o-rj-teve-58-casos-de-
reconhecimento-fotografico-com-acusacoes-injustas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 14:51:20
Título: Claudio Katz revisita \teoria da dependência\ e reflete sobre contexto 
do Sul global 
Descrição: Argentino é autor de obra recém-lançada pela Expressão Popular, 
material é fruto de parceria com Tricontinental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/claudio-katz-revisita-teoria-da-
dependencia-e-reflete-sobre-contexto-do-sul-global
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 14:50:35
Título: Vídeo | Tiktok rejeita compra da Microsoft e acirra conflito entre China
e EUA
Descrição: A venda das ações do aplicativo chinês nos EUA segue em disputa após 
decretos e acusações de Donald Trump
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/video-tiktok-rejeita-compra-da-
microsoft-e-acirra-conflito-entre-china-e-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 12:39:54
Título: Prouni: inscrições para vagas remanescentes do segundo semestre estão 
abertas
Descrição: Programa oferece bolsas integrais e parciais (50%) para estudantes de
baixa renda e professores da rede pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/prouni-inscricoes-para-vagas-
remanescentes-do-segundo-semestre-estao-abertas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-15 11:45:30
Título: Em Curitiba, mudança de candidatura do PDT abre chance para unificação 
da esquerda
Descrição: Candidatura unificada era algo descartado até o momento no cenário 
curitibano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/15/em-curitiba-mudanca-de-
candidatura-do-pdt-abre-chance-para-unificacao-da-esquerda
 
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: 2020-09-16 11:15:20
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Título: No RJ, projeto de privatização da água deve deixar população mais pobre 
desabastecida, por Silas Evangelista e Alexania Rossato
Descrição: Projeto feito pelo BNDES pretende entregar para a iniciativa privada 
os serviços de água e esgoto de 64 municípios fluminenses ainda este ano. Com 
essa nova modelagem para o saneamento, o Rio de Janeiro é considerado o balão de
ensaio para o restante do país.
Url :https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/no-rj-projeto-de-privatizacao-da-
agua-deve-deixar-populacao-mais-pobre-desabastecida-por-silas-evangelista-e-
alexania-rossato/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 11:09:23
Título: 13° salário deste ano será menor para quem teve suspensão de contrato de
trabalho
Descrição: Lei que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda não protegeu benefícios. Com isso, dizem especialistas, 13° pode ser de
até metade do salário do trabalhador
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/13-salario-deste-ano-sera-menor-para-
quem-teve-suspensao-de-contrato-de-trabalho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 11:03:55
Título: Relatório das Nações Unidas alerta para perda de biodiversidade sem 
precedentes na história
Descrição: Documento final sobre as Metas de Aichi para a Biodiversidade, 
definidas em 2010, aponta que somente seis das 20 metas mundiais foram 
parcialmente alcançadas até 2020.
Url :https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/relatorio-das-nacoes-unidas-
alerta-para-perda-de-biodiversidade-sem-precedentes-na-historia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 10:31:07
Título: GGN Covid Mundo: dados globais mostram curvas em alta, com destaque para
América
Descrição: Nos casos diários por 100.000 habitantes, em dez países da Europa, os
avanços expressivos da Espanha, França e, agora, Bélgica.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-mundo-dados-globais-mostram-
curvas-em-alta-com-destaque-para-america/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 10:20:48
Título: Privatizações sem autorização do Congresso são crime, define novo 
projeto
Descrição: Governo brasileiro vai na contramão de países como Estados Unidos, 
Alemanha, Canadá, Colômbia, Argentina e Índia, onde processos de reestatização 
alcançam mais de 800 serviços que ficaram mais caros e ruins nas mãos da 
iniciativa privada
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/privatizacoes-sem-autorizacao-do-
congresso-sao-crime-define-novo-projeto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 10:09:51
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Coronavirus França: naturalização de estrangeiros na &#8220,linha de 
frente&#8221, contra o Covid, efeito de anúncio? 42 A la une &#8211, França 24 
&#8211, L&#8217,Actualité Inter  Coronavírus: Trump nega minimizar a gravidade 
do vírus 1K BBC News &#8211, Página inicial  Economia Ásia vê a primeira 
recessão regional em 60 anos 500+ BBC News | Negócios | Edição Mundi 
Coronavirus: O Reino [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-124/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 10:09:16
Título: Dólar e Juros, por Marcos A. Ortega
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Descrição: Mas o juro alto não influi na vida do povão? Muito pouco. Em primeiro
lugar a maioria dos brasileiros nem sabe o que é esse tal de juro. E entre a 
classe mais baixa a jogada é outra.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/dolar-e-juros-por-marcos-a-ortega/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 10:00:24
Título: Coluna Econômica: a explosão do comércio com a China e a falta de 
estratégia brasileira
Descrição: Finalmente, uma análise dos 10 maiores produtos primários exportados,
mostra uma participação avassaladora da China na maioria dos produtos.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/coluna-economica-a-explosao-do-
comercio-com-a-china-e-a-falta-de-estrategia-brasileira/
 
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 09:00:39
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Coronavirus &#8216,Eu superestimei&#8217,: na prefeitura da ABC, 
Trump nega minimizar a ameaça de pandemia ABC News: principais notícias 24  
Economia A economia da China ganha velocidade à medida que os compradores e os 
cinéfilos retornam Mais de 100 WSJ.com Produção industrial aponta para 
desaceleração da recuperação da fabricação WSJ.com: US Business  Negócios A 
Oracle resolverá o [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-153/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-16 00:16:37
Título: TV GGN 20h: Polícia Federal e MPF avançam em nova onda de arbítrio
Descrição: Confira os cometários de Luis Nassif no boletim diário desta quinta-
feira, 15 de setembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-policia-federal-e-mpf-avancam-
em-nova-onda-de-arbitrio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 22:26:07
Título: Anvisa dobra número de voluntários em testes da vacina de Oxford
Descrição: A liberação da Anvisa acontece dias depois do anúncio da retomada dos
testes da vacina de Oxford no país
Url :https://jornalggn.com.br/saude/anvisa-dobra-numero-de-voluntarios-em-
testes-da-vacina-de-oxford/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 22:05:06
Título: Giro GGN: As notícias do Brasil e do Mundo
Descrição: Confira os destaques do noticiário desta tarde de terça-feira, 15 de 
setembro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-ggn-as-noticias-do-brasil-e-do-mundo-
11/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 21:48:17
Título: Brecha pode flexibilizar Orçamento do Bolsa Família propalado pelo 
governo
Descrição: Relatório técnico já aponta duas suspeitas não transparentadas pelo 
governo federal na proposta de lei orçamentária de 2021 enviada ao Congresso
Url :https://jornalggn.com.br/gestao-publica/brecha-pode-flexibilizar-orcamento-
do-bolsa-familia-propalado-pelo-governo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-15 21:28:21
Título: Em estratégia bolsonarista, Russomanno procura um militar como vice
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Descrição: A escolha de um militar como vice, que já esteja afastado do serviço 
ativo, faz parte da estratégia Russomanno para alinhar sua imagem com a de Jair 
Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/em-estrategia-bolsonarista-russomanno-
procura-um-militar-como-vice/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 10:23:17
Título: Salles ataca Lula, que cobrou ação das Forças Armadas no Pantanal: 
“Molusco, fica na sua”
Descrição: Condenado por fraude ambiental e acusado de moldar o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente aos seus interesses, Salles culpou os governos do PT 
pelo desmonte na infraestrutura de combate a incêndios florestais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/salles-ataca-lula-que-cobrou-acao-das-
forcas-armadas-no-pantanal-molusco-fica-na-sua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 10:19:00
Título: Toffoli arquiva todos os inquéritos no STF ligados à delação de Sérgio 
Cabral
Descrição: Decisão foi tomada pelo ministro antes de deixar a presidência do 
tribunal e atinge 12 novas frentes de investigação, algumas envolvendo ministros
do TCU e STJ
Url :https://revistaforum.com.br/politica/toffoli-arquiva-todos-os-inqueritos-
no-stf-ligados-a-delacao-de-sergio-cabral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 10:16:24
Título: Depois de Ronaldinho Gaúcho, Álvaro Garnero vira embaixador do Turismo 
do governo Bolsonaro
Descrição: Empresário da noite e apresentador de programa de destinos de luxo na
Record foi nomeado pelo presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/depois-de-ronaldinho-gaucho-alvaro-
garnero-vira-embaixador-do-turismo-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 09:47:27
Título: Ministério da Saúde planeja distribuir ‘kit covid’ de graça no Farmácia 
Popular
Descrição: Hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina não têm eficácia 
comprovada no tratamento da covid-19, mas são defendidos como cura milagrosa 
pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-da-saude-planeja-
distribuir-kit-covid-de-graca-no-farmacia-popular/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 09:45:20
Título: Chefe do narcotráfico ligado ao PCC tinha registro de colecionador de 
armas do Exército
Descrição: Com o certificado, Levi Adriani Felício pode colecionar armas, 
recarregar munição e fazer uso desportivo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chefe-do-narcotrafico-ligado-ao-pcc-
tinha-registro-de-colecionador-de-armas-do-exercito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 09:37:50
Título: Primeiro ato de Fux no CNJ dá aval para Queiroz voltar para a cadeia
Descrição: Nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça incentiva 
magistrados a reverem decisão de presos que foram beneficiados com prisão 
domiciliar por estarem no grupo de risco da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/primeiro-ato-de-fux-no-cnj-da-aval-
para-queiroz-voltar-para-a-cadeia/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-09-16 08:20:45
Título: Congresso articula criação de programa de renda mínima após desistência 
de Bolsonaro
Descrição: Deputados e senadores retomam discussão sobre ampliar Bolsa Família 
depois de presidente abandonar projeto do Renda Brasil. Iniciativa foi criticada
por promover corte em outras áreas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/congresso-articula-criacao-de-
programa-de-renda-minima-apos-desistencia-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 08:03:37
Título: Pastor Everaldo agiu como ‘proprietário’ de parte do governo do Rio, diz
MPF
Descrição: Segundo o Ministério Público, presidente do PSC decidiu nomeações 
para cargos estratégicos e contratações de empresas que abasteciam grupo 
político sob seu comando e do governador Wilson Witzel
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pastor-everaldo-agiu-como-
proprietario-de-parte-do-governo-do-rio-diz-mpf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 02:20:44
Título: Estudo sugere que doente por covid segue transmitindo o vírus até 90 
dias depois de curado
Descrição: Segundo a equipe liderada pela cientista russa Anna Popova, o novo 
coronavírus continua sendo transmitido pela pessoa curada que se curou da covid-
19, mesmo alguns meses após se extinguirem os sintomas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/estudo-sugere-que-doente-por-covid-
segue-transmitindo-o-virus-ate-90-dias-depois-de-curado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 01:07:30
Título: Derrotado pela Fórum na Justiça, Weintraub recorre e perde novamente
Descrição: Tribunal de Justiça de São Paulo negou apelação feita pelo ex-
ministro da Educação no processo em que moveu - e perdeu - contra a Fórum por 
dois artigos críticos escritos por Marcos Cesar Danhoni
Url :https://revistaforum.com.br/midia/derrotado-pela-forum-na-justica-
weintraub-recorre-e-perde-novamente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 00:45:12
Título: Mourão acusa sem prova que “opositor no Inpe” divulga dado negativo de 
queimada, diz JN
Descrição: Telejornal mostra que números estão disponíveis no site da 
instituição a qualquer um que tenha internet
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mourao-acusa-sem-prova-que-opositor-
no-inpe-divulga-dado-negativo-de-queimada-diz-jn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-16 00:13:51
Título: JN destaca operação que flagra fraudes que liberam terras embargadas na 
Amazônia
Descrição: Polícia Federal descobriu que dados de servidores do Ibama foram 
obtidos de maneira ilegal e eram usados para alterar sistema que registrava 
infrações
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-destaca-operacao-que-flagra-fraudes-
que-liberam-terras-embargadas-na-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 23:51:05
Título: Brasil está entre os 10 países do mundo que mais perderam empregos 
durante a pandemia
Descrição: Estudo chileno aponta o país governado por Jair Bolsonaro como o 
oitavo da lista, ao perder 9,6% dos seus postos de trabalho. Também é o quinto 
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mais afetado da América Latina, região com pior índice. China teve aumento do 
emprego
Url :https://revistaforum.com.br/politica/brasil-esta-entre-os-10-paises-do-
mundo-que-mais-perderam-empregos-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 23:15:52
Título: O desafio de assistir ao documentário O Dilema das Redes….
Descrição: Devo afastar meus filhos da internet, se perguntarão muitos dos que 
assistirão ao filme. Devo jogar fora meu smartphone? Como posso reduzir os danos
que essas redes causam?
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/o-desafio-de-assistir-ao-
documentario-o-dilema-das-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 23:03:50
Título: Crise no PDT: partido tira Gadêlha da direção municipal do Recife após 
ele insistir em candidatura
Descrição: Deputado federal havia anunciado desistência, direção nacional da 
sigla de Ciro Gomes quer apoiar PSB na cidade por “projeto” para o 
presidenciável
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/crise-no-pdt-partido-tira-gadelha-da-
direcao-municipal-do-recife-apos-ele-insistir-em-candidatura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 22:54:23
Título: FIA desiste de inquérito contra Lewis Hamilton por protesto antirracista
Descrição: Segundo a BBC, a entidade que controla a Fórmula 1 se irritou com a 
manifestação do piloto pela morte da afro-americana Breonna Taylor, assassinada 
por policiais, mas terminou cedendo diante do apoio ao britânico nas redes 
sociais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fia-desiste-de-inquerito-contra-lewis-
hamilton-por-protesto-antirracista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 22:49:48
Título: “Quebro sua cara”: Bolsonarista se recusa a usar máscara, surta, depreda
loja e ameaça atendente em Campinas
Descrição: O autodeclarado bolsonarista apagou suas contas das redes sociais 
após os vídeos da agressão e seu nome virem à tona, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/quebro-sua-cara-bolsonarista-se-recusa-
a-usar-mascara-surta-depreda-loja-e-ameaca-funcionaria-em-campinas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 21:33:10
Título: Bolsonaristas intimidam com motosserra ligada e censuram outdoor contra 
Bolsonaro no MS
Descrição: Outdoors de apoio ao presidente, no entanto, nunca receberam qualquer
tipo de represália de fazendeiros locais, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaristas-intimidam-com-motosserra-
ligada-e-censuram-outdoor-contra-bolsonaro-no-ms/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 21:30:55
Título: Exclusivo: Espião dos EUA preso na Venezuela portava até um lança-rojão
Descrição: Ex-militar norte-americano que espionava refinaria venezuelana tinha 
armas de alto calibre, como submetralhadora, explosivos e grande quantidade de 
dólares em dinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/global/exclusivo-espiao-dos-eua-preso-na-
venezuela-portava-ate-um-lanca-rojao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 21:00:11
Título: Joe Biden atribui incêndios ao aquecimento global, enquanto Trump nega
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Descrição: Heloísa Villela e Breno Altman comentam as eleições norte-americanas 
e as últimas notícias da política internacional
Url :https://revistaforum.com.br/videos/joe-biden-atribui-incendios-ao-
aquecimento-global-enquanto-trump-nega/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 20:27:44
Título: Redes sociais resgatam vídeo que mostra Celso Russomanno humilhando 
caixa de supermercado
Descrição: Em 2005, o candidato de Bolsonaro à prefeitura de São Paulo expôs e 
ameaçou uma funcionária do supermercado Dia em seu programa de TV sobre direitos
do consumidor, assista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/redes-sociais-resgatam-video-que-
mostra-celso-russomanno-humilhando-caixa-de-supermercado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 19:31:05
Título: “Eu tinha 22 anos, e você?”, tuíta Patrícia Lélis, e provoca onda de 
relatos de abusos
Descrição: Jornalista que acusa Marco Feliciano de estupro diz que se 
surpreendeu com a quantidade de vítimas que “entenderam de primeira” ao que ela 
se referia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eu-tinha-22-anos-e-voce-tuita-
patricia-lelis-e-provoca-onda-de-relatos-de-abusos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 18:48:58
Título: Youtuber Júlio Cocielo vira réu por racismo
Descrição: As postagens foram feitas entre 2011 e 2018, mas o crime de racismo é
imprescritível e prevê pena de de 2 a 5 anos de prisão
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/youtuber-julio-cocielo-vira-reu-por-
racismo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 18:10:32
Título: Ex-prefeito no Piauí diz que “nem podia roubar” por vergonha de assessor
honesto
Descrição: Assis Cipriano (PSB) é candidato à reeleição em Santo Antônio de 
Lisboa e assessor será seu vice
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-prefeito-no-piaui-diz-que-nem-
podia-roubar-por-vergonha-de-assessor-honesto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 17:52:52
Título: Tenta vaga na TV de Cuba: Véio da Havan ironiza demissão de Rachel 
Sheherazade do SBT
Descrição: O empresário bolsonarista Luciano Hang, o véio da Havan, ironizou nas
redes nesta segunda-feira (14) a declaração de Rachel Sheherazade, que o acusa 
de ter sido o pivô de sua demissão por Silvio Santos após 19 anos de trabalho no
jornalismo do SBT. &#8220,Kkkkkk imagina!! Chega de mimimi! Sou empresário e 
tenho a opinião que [&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/midia/tenta-vaga-na-tv-de-cuba-veio-da-havan-
ironiza-demissao-de-rachel-sheherazade-do-sbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 17:35:04
Título: Corinthians, Atlético-MG, Inter e Vasco se reúnem com a Globo e 
abandonam MP de Bolsonaro
Descrição: Clubes deixaram o movimento Futebol Mais Livre, que defende medida 
prestes a caducar no Congresso, diz portal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/corinthians-atletico-mg-inter-e-vasco-
se-reunem-com-a-globo-e-abandonam-mp-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-09-15 17:27:23
Título: Fórum Onze e Meia #336 – Zanin comenta ação da qual foi vítima e nova 
denúncia da Lava Jato contra Lula
Descrição: Esta edição do programa Fórum Onze e Meia recebe o advogado do ex-
presidente Lula, Cristiano Martins. Ele fala sobre a operação que investiga 
desvios no Sistema S, deflagrada pelo juiz bolsonarista Marcelo Bretas contra 
escritórios de advocacia e a nova denúncia da Lava Jato contra Lula. Com Renato 
Rovai e Dri Delorenzo. #FórumOnzeeMeia #NotíciasdeHoje #Política
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
336-zanin-comenta-acao-da-qual-foi-vitima-e-nova-denuncia-da-lava-jato-contra-
lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 16:22:46
Título: Protestos em defesa da ciência e do serviço público continuam em SP, por
Isa Penna
Descrição: Infelizmente, o governador se aproveita da atual situação de crise 
sanitária e econômica como pretexto para extinguir uma série de órgãos e 
fundações públicas, bem como retirar recursos valiosos da ciência e ameaçar 
direitos de funcionários públicos sem uma ampla discussão com a sociedade.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/protestos-em-defesa-da-ciencia-e-do-
servico-publico-continuam-em-sp-por-isa-penna/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 15:49:33
Título: Economista argentino desmente Folha, que atiçou extrema-direita ao falar
que “produtos somem” de supermercados em Buenos Aires
Descrição: Folha de São Paulo aumentou a onda de boatos e notícias falsas que a 
extrema-direita global tem produzido para atacar o governo de Alberto Fernández 
na Argentina. Confira vídeo de Rogério Tomáz Jr.
Url :https://revistaforum.com.br/global/economista-argentino-desmente-folha-que-
aticou-extrema-direita-ao-falar-que-produtos-somem-de-supermercados-em-buenos-
aires/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 15:22:43
Título: Países africanos exigem indenização por exploração, roubo e mortes da 
colonização europeia
Descrição: Depois de Namíbia e Tanzânia, Burundi anuncia que apresentará queixa 
formal contra Alemanha e Bélgica. Neste ano, rei belga lamentou genocídio no 
Congo, após onda de protestos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paises-africanos-exigem-indenizacao-
por-exploracao-roubo-e-mortes-da-colonizacao-europeia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 15:20:08
Título: Delator recebeu senha da Veja para incluir ‘advogado de Lula’, diz Zanin
sobre ação da Lava Jato
Descrição: Advogado do ex-presidente Lula foi alvo de operação sobre supostos 
desvios no Sistema S. \É o lawfare que falamos desde 2016\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delator-recebeu-senha-da-veja-para-
incluir-advogado-de-lula-diz-zanin-sobre-acao-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 13:36:36
Título: Aos improváveis da USP
Descrição: Dedico esse diploma aos primos mortos na violência resultante da 
segregação capitalista, que não tiveram direito à literatura, à educação 
linguística, às artes, à ciência e ao esporte
Url :https://revistaforum.com.br/debates/aos-improvaveis-da-usp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 13:27:55
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Título: Bolsonaro proíbe o termo Renda Brasil: “Vamos continuar com o Bolsa 
Família e ponto final”
Descrição: Ele admitiu ainda a possibilidade de que alguém da equipe econômica 
tenha falado sobre esse assunto, “mas por parte do governo, jamais vamos 
congelar salários de aposentados”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-proibe-o-termo-renda-brasil-
vamos-continuar-com-o-bolsa-familia-e-ponto-final/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 13:14:15
Título: Bolsonaro proíbe Exército de combater incêndio no Pantanal, diz 
secretário da OAB-MT
Descrição: \Segundo o governo, a Marinha que deveria dar o suporte, mas deram 
suporte com apenas um helicóptero\, conta Flávio José Ferreira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-proibe-exercito-de-combater-
incendio-no-pantanal-diz-secretario-da-oab-mt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 13:11:19
Título: Bancada evangélica pode manter perdão de dívidas e aprovar isenção 
fiscal para igrejas
Descrição: Além de derrubada do veto de Bolsonaro, líderes na Câmara temem 
aprovação de uma PEC que libera igrejas de pagar impostos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancada-evangelica-pode-manter-perdao-
de-dividas-e-aprovar-isencao-fiscal-para-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 12:42:44
Título: Perícias médicas do INSS continuam suspensas após caos na tentativa de 
reabertura
Descrição: Apesar de muitas pessoas terem atendimento marcado na última segunda-
feira, os médicos não retornaram ao trabalho alegando falta de segurança
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pericias-medicas-do-inss-continuam-
suspensas-apos-caos-na-tentativa-de-reabertura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 12:36:05
Título: Em meio à carestia dos alimentos, por que o arroz do MST é mais barato?
Descrição: “Há uma especulação gravíssima contra a comida e falta de política 
pública”, explica João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST, em 
entrevista exclusiva à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-meio-a-carestia-dos-alimentos-por-
que-o-arroz-do-mst-e-mais-barato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-15 12:30:29
Título: Igreja de R.R. Soares se livra de dívida de R$ 37,8 milhões com nova lei
de Bolsonaro
Descrição: Pastor é pai de deputado que criou a emenda que dá perdão tributário 
às igrejas. Medida foi parcialmente vetada pelo presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/igreja-de-r-r-soares-se-livra-de-
divida-de-r-378-milhoes-com-nova-lei-de-bolsonaro/
 
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/
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Fonte: The Intercept
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: 2020-09-16 03:00:00
Título: Populismo de esquerda: um chamado à ação política para canalizar e dar 
sentido às insatisfações sociais. Entrevista especial com Felipe Calabrez
Descrição: O novo livro de Chantal Mouffe, 
Url :http://www.ihu.unisinos.br/602864-populismo-de-esquerda-um-chamado-a-acao-
politica-para-canalizar-e-dar-sentido-as-insatisfacoes-sociais-entrevista-
especial-com-felipe-calabrez
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-16 07:40:36
Título: Rio Paraguai em trecho no Pantanal vira corredor com fogo e fumaça nas 
margens, veja vídeo
Descrição: Cáceres está cercada por fogo. Situado às margens do Rio Paraguai, o 
município tem sido atingido por todos os lados pelas chamas que queimam o 
Pantanal matogrossense há mais um mês. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/rio-paraguai-em-trecho-no-pantanal-vira-
corredor-com-fogo-fumaca-nas-margens-veja-video-24641959
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-16 08:00:10
Título: Nove meses após liberação da Anvisa, Brasil tem apenas um medicamento à 
base de Cannabis
Descrição: Nove meses após a Anvisa autorizar a venda de medicamentos à base de 
Cannabis no país, consumidores têm apenas uma opção, ao custo de R$ 2,5 mil.Em 
meio a críticas do governo Bolsonaro, a agência liberou a venda desses produtos 
em dezembro do ano passado.Em abril de 2020, a Anvisa deu aval ao Canabidiol 
200mg/ml, do laboratório Prati Donaduzzi.Mas, desde então, não houve mais 
permissões de novos remédios do tipo.O medicamento é vendido por R$ 2,5 mil, em 
média.(Por Eduardo Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, 
ENTREVISTAS E ANÁLISESLeia também:Bolsonaro efetivou Pazuello na Saúde por 
telefoneCristiane Brasil pede novo habeas corpus à Justiça do RioEduardo 
Bolsonaro posta informação falsa, vê que erra e mantém publicaçãoDeputado ganha 
força para Casa Civil de governador em exercício do RioEleições 2020: Fera do 
Forró, Queridinha, Gratidão e os nomes curiosos da urnaComissão de Ética da 
Presidência mantém quarentena a MoroAcompanhe 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/nove-meses-apos-liberacao-da-
anvisa-brasil-tem-apenas-um-medicamento-base-de-cannabis-24641871
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-16 07:00:28
Título: Reitor preso no Rio afirma ter doado para campanha de Flávio Bolsonaro
Descrição: O reitor da Universidade Iguaçu (Unig), José Carlos de Melo, preso na
operação que colocou no xadrez meio governo Witzel e afastou o próprio do 
Palácio Guanabara, contou a interlocutores que doou para a campanha de Flávio 
Bolsonaro ao Senado em 2018.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/reitor-preso-no-rio-afirma-ter-
doado-para-campanha-de-flavio-bolsonaro-24641907
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Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-16 08:00:38
Título: Livro reconta visita fatídica de Fidel Castro a Nova York, 60 anos 
depois
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/livro-reconta-visita-fatidica-de-fidel-
castro-nova-york-60-anos-depois-24641599
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-16 07:00:48
Título: Pandemia de Covid-19 agravou crise que afeta pequenas livrarias
Descrição: RIO — A esperança de ver o Brasil se transformar em um país de 
leitores segue viva no coração de Isaque Lerbak, dono da tradicional Livraria 
Eldorado, na Tijuca, que em 2021 completará 60 anos de existência. 
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-16 08:35:41
Título: Seis efeitos da catástrofe provocada pela covid-19 na educação da 
América Latina
Descrição: A pandemia afetou 160 milhões de alunos na região, muitos dos quais 
ficaram distantes do ensino por falta de acesso à internet.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-54168378
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 19:43:27
Título: Sertanista diz temer uso de morte de colega contra índios isolados na 
Amazônia: 'Acidente de trabalho'
Descrição: Sydney Possuelo, 80, foi presidente da Funai e por anos comandou o 
departamento que cuida de povos indígenas em isolamento no Brasil. Um de seus 
comandados foi Rieli Francisato, morto com uma flechada em Rondônia. Em 
entrevista, ele critica tentativas de uso político do incidente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54170148
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 21:59:20
Título: A freira que defende a legalização do aborto
Descrição: Filósofa e feminista, a brasileira Ivone Gebara já foi punida pelo 
Vaticano por causa de suas posições. Em entrevista à BBC News Brasil, ela fala 
sobre o feminismo dentro da Igreja, legalização do aborto e as posições 
políticas do papa Francisco.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54108677
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 20:16:04
Título: 5 grandes tempestades se formam ao mesmo tempo no Atlântico pela 2ª vez 
na história e ameaçam EUA
Descrição: Meteorologista diz que neste ano ocorreram tantas tempestades 
tropicais que os nomes na lista para apelida-las já estão se esgotando e resta 
apenas um: Wilfred.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54169836
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 12:00:44
Título: Vida em Vênus: o que é fosfina, a substância tóxica e malcheirosa 
encontrada nas nuvens do planeta
Descrição: A descoberta de fosfina em Vênus pode dar pistas de que existe vida 
extraterrestre, mas o que é essa substância e para que é usada?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54159996
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-15 21:23:49
Título: A brasileira que contraiu covid-19 e foi salva por método que ajudou a 
desenvolver
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Descrição: Ouça a história de como Carmen Barbas, que dedicou a carreira a 
salvar vidas e formar médicos, precisou contar com as técnicas que ajudou a 
criar — e com os médicos que treinou.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54171842

 
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 20:50:00
Título: Karaokê para um? O avanço do entretenimento ‘solo’ no Japão
Descrição: Cada vez mais os japoneses estão se sentindo à vontade para sair – e 
serem vistos – sozinhos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-52912778
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-16 10:33:13
Título: Incêndios no Pantanal obrigam remoção de populações indígenas, que ficam
expostas à covid-19
Descrição: Avanço do fogo foi estopim para decreto de situação de emergência em 
Mato Grosso. Governo não informou se houve triagem para separar os infectados 
pelos novo coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-15/incendios-no-pantanal-obrigam-
remocao-de-populacoes-indigenas-que-ficam-expostas-a-covid-19.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 17:33:12
Título: Volta às aulas no mundo tem nervosismo na França, lotação na Espanha e 
nenhum contágio na China
Descrição: Rússia não exige nem máscaras nem separação mínima entre alunos. Na 
Itália, diretores expressam suas dúvidas sobre um retorno que consideram 
precipitado. Israel volta atrás e fecha escolas
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-15/volta-as-aulas-no-mundo-
tem-nervosismo-na-franca-lotacao-na-espanha-e-nenhum-contagio-na-china.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 20:06:47
Título: Espanha aprova lei que obriga ensino sobre ditadura franquista nas 
escolas
Descrição: Legislação também declara “nulos de pleno direito” os julgamentos 
sumários do franquismo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-15/espanha-aprova-lei-que-
obriga-ensino-sobre-ditadura-franquista-nas-escolas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 16:07:10
Título: Kanye West, o candidato intruso que pode tirar votos de Trump e Biden em
12 Estados
Descrição: Rapper pode levar votos cruciais em alguns territórios. Entre julho e
agosto gastou quase sete milhões de dólares de seu bolso na candidatura 
independente para a presidência dos EUA
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-15/kanye-west-o-candidato-
intruso-que-pode-tirar-votos-de-trump-e-biden-em-12-estados.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-15 13:04:43
Título: Criticado, Johnson vence primeira votação de lei que viola acordo do 
Brexit
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Descrição: Cinco ex-primeiros-ministros e outros conservadores de peso exigem do
atual premiê britânico um recuo no projeto legislativo que diverge das cláusulas
do acordo de retirada da União Europeia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-15/criticado-johnson-vence-
primeira-votacao-de-lei-que-viola-acordo-do-brexit.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-15 00:00:00
Título: Economias de Alemanha e China saltam à frente, juntas
Descrição: Na manchete orgulhosa do financeiro alemão Handelsblatt, as empresas 
do país enfrentam a pandemia com \Balanços sólidos em vez de ajuda 
governamental\.Leia mais (09/15/2020 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2020/09/economias-de-alemanha-e-china-saltam-a-frente-
juntas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Mundo - Principal
Data: 2020-09-15 00:00:00
Título: Força de Biden é ter afiado instintos políticos por muitas décadas
Descrição: ?Ao longo das primárias Joe Biden foi retratado como um anacronismo, 
um homem cujo melhor momento ficara uma década ou três no passado. Ao mesmo 
tempo em que os veículos da grande imprensa publicavam perfis bajuladores de 
seus principais rivais, descartavam as chances de sucesso dele.Leia mais 
(09/15/2020 - 23h15)
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Título: Secretário de Estado dos EUA visitará imigrantes venezuelanos em Roraima
Descrição: Em uma missão para \defender a democracia\ e \fortalecer a segurança 
contra ameaças regionais\, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, fará uma
visita a Boa Vista, capital de Roraima, nesta sexta (18), quando se encontrará 
com o chanceler Ernesto Araújo e com imigrantes venezuelanos.Leia mais 
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Título: Ex-funcionária denuncia omissão do Facebook sobre impacto de perfis 
falsos em eleições
Descrição: Uma cientista de dados fez uma série de acusações contra o Facebook, 
onde trabalhava, apontando que a empresa de Mark Zuckerberg ignorou ou demorou a
agir diante de evidências de que processos eleitorais em vários países estavam 
sendo influenciados por perfis falsos.Leia mais (09/15/2020 - 18h03)
Url 
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Título: Economia de mercado não é inimiga de proteção social, dizem ex-
presidentes latino-americanos
Descrição: Uma carta escrita por um grupo de ex-presidentes latino-americanos e 
divulgada nesta terça-feira (15) alerta para os riscos do enfraquecimento da 
democracia na região durante a pandemia de coronavírus e faz um apelo para que 
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esta não se torne uma \década perdida\ em termos econômicos e sociais.Leia mais 
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Título: Família de mulher negra morta pela polícia receberá R$ 63 mi da cidade 
de Louisville
Descrição: Após meses de protestos que fizeram o nome de Breonna Taylor se 
tornar um slogan contra o racismo e a violência policial nos EUA, autoridades da
cidade de Louisville, no estado do Kentucky, concordaram em pagar US$ 12 milhões
(R$ 63,3 milhões) para a família da jovem negra morta por policiais brancos 
durante uma ação antidrogas mal conduzida há seis meses.Leia mais (09/15/2020 - 
14h31)
Url 
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da-cidade-de-louisville.shtml
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