
      Boletim notícias 17/09/2020
        www.labdadosbrasil.com

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-17 07:52:39
Título: Nova denúncia contra Lula tem mais ilegalidades que todas as outras, 
entenda
Descrição: Mais recente investida da Lava Jato contra o ex-presidente copia 
ilicitudes e inova ao repetir denúncia já julgada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/17/entenda-nova-denuncia-contra-
lula-tem-mais-ilegalidades-que-todas-as-outras

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-17 01:11:40
Título: Há 170 anos, Lei de Terras oficializou opção do Brasil pelos latifúndios
Descrição: Apenas 0,7% das propriedades têm área superior a 2.000 hectares (20 
km²), mas elas, somadas, ocupam quase 50% da zona rural brasileira
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-16/ha-170-anos-lei-de-terras-
oficializou-opcao-do-brasil-pelos-latifundios.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 07:46:54
Título: Polícia Civil e MP do RJ miram lavagem de dinheiro de maior facção do 
tráfico do estado
Descrição: A Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro identificaram,
após cinco anos de investigação, esquema de lavagem de dinheiro do grupo Comando
Vermelho, a maior facção presente no estado fluminense.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020091716085201-policia-civil-e-
ministerio-publico-do-rj-miram-lavagem-de-dinheiro-de-maior-faccao-do-trafico-
do-estado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 07:28:18
Título: Segunda vacina russa contra COVID-19 dá imunidade por no mínimo 6 meses
Descrição: Vacina desenvolvida pelo Centro Vektor contra o coronavírus SARS-CoV-
2, causador da doença COVID-19, garante imunidade contra o vírus por um prazo 
mínimo de seis meses, afirma laboratório.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020091716085176-segunda-vacina-russa-
contra-covid-19-da-imunidade-por-no-minimo-6-meses/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 07:26:50
Título: Chefe do Pentágono classifica Rússia e China como maiores adversários 
estratégicos
Descrição: Durante um discurso, o chefe do Pentágono designou Pequim e Moscou 
como os maiores adversários estratégicos de Washington.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020091716085159-chefe-do-pentagono-
classifica-russia-e-china-como-maiores-adversarios-estrategicos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 07:13:34
Título: Quem usa óculos tem 5 vezes menos chances de pegar COVID-19, diz estudo
Descrição: Vários estudos científicos descobriram que o novo coronavírus pode 
entrar no corpo humano através dos olhos por meio de gotículas ou tocados pelas 
mãos.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020091716085089-quem-usa-
oculos-tem-5-vezes-menos-chances-de-pegar-covid-19-diz-estudo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 06:00:06
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 17 de setembro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta quinta-feira (17), marcada pelo pedido de Bolsonaro para não depor 
presencialmente no STF, pela promessa de Trump de vacina antes das eleições nos 
EUA e pela declaração de chanceler chinês sobre parceira \sólida como pedra\ com
Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020091716084503-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-17-de-setembro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 02:12:32
Título: Cientista político: apoio de Lula ou Bolsonaro 'não é determinante' nas 
eleições municipais
Descrição: Em meio à contínua polarização política no país, terminou o prazo 
para a definição de candidaturas às eleições municipais de 2020 no Brasil. Para 
comentar o assunto, a Sputnik Brasil ouviu o cientista político Alberto Carlos 
Almeida, que aponta que as questões locais serão mais importantes nas eleições.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020091716083615-cientista-politico-
apoio-de-lula-ou-bolsonaro-nao-e-determinante-nas-eleicoes-municipais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 01:16:09
Título: EUA acusam 2 hackers iranianos por campanha massiva de roubo de segredos
militares
Descrição: Os Estados Unidos acusaram dois cidadãos iranianos de roubo 
cibernético a partir de sistemas de computador nos EUA, Europa e Oriente Médio, 
em um esquema que durou vários anos, segundo divulgou o Departamento de Justiça 
norte-americano em um comunicado à imprensa.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091716083572-eua-acusam-2-hackers-
iranianos-por-campanha-massiva-de-roubo-de-segredos-militares/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-17 00:47:35
Título: Candidato presidencial de Evo Morales lidera pesquisas eleitorais na 
Bolívia
Descrição: O candidato Luis Arce, do partido Movimento pelo Socialismo (MAS), o 
mesmo de Evo Morales, lidera as pesquisas eleitorais a poucas semanas da eleição
presidencial na Bolívia, segundo mostrou uma pesquisa de opinião nacional 
divulgada na quarta-feira (16).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091716083550-candidato-
presidencial-de-evo-morales-lidera-pesquisas-eleitorais-na-bolivia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-17 10:36:45
Título: Ministério do Meio Ambiente só gastou R$ 105 mil em ações ambientais em 
2020
Descrição: O Ministério do Meio Ambiente gastou somente R$ 105.409 em ações 
orçamentárias diretas neste ano até o fim de agosto. O valor corresponde a 
0,4%&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/ministerio-do-meio-ambiente-so-
gastou-r-105-mil-em-acoes-ambientais-em-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-17 02:09:51
Título: PF intima Carlos e Eduardo Bolsonaro para depoimentos sobre atos 
golpistas contra o STF e Congresso
Descrição: A Polícia Federal (PF) intimou o vereador Carlos Bolsonaro e o 
deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro, para 
prestarem depoimento no inquérito&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/pf-intima-carlos-e-eduardo-
bolsonaro-para-depoimentos-sobre-atos-golpistas-contra-o-stf-e-congresso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-17 01:29:25
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Título: Rodrigo Maia testa positivo para Covid-19, diz TV Globo
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), testou 
positivo para Covid-19. A confirmação foi feita nesta noite de quarta-feira (16)
no JN da&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/rodrigo-maia-testa-positivo-para-
covid-19-diz-tv-globo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-17 00:23:56
Título: Covid-19: Brasil atinge 134 mil mortes e tem 4,4 milhões de casos 
acumulados
Descrição: O Brasil atingiu 134.106 mortes em razão da pandemia do novo 
coronavírus nesta quarta-feira (16). Nas últimas 24 horas, foram registrados 987
óbitos. A soma&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/covid-19-brasil-atinge-134-mil-
mortes-e-tem-44-milhoes-de-casos-acumulados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 11:00:47
Título: ‘The Boys’ e ‘O Dilema das Redes’: esquerda precisa de hackers e 
‘artivistas’, por Wilson Ferreira
Descrição: Séries ficcionais como a segunda temporada de “The Boys” (2019-) e o 
documentário “O Dilema das Redes” (2020) mostram com a tática de viralização 
leva ampla vantagem sobre as estratégias tradicionais de propaganda.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/the-boys-e-o-dilema-das-redes-esquerda-
precisa-de-hackers-e-artivistas-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 10:26:37
Título: Sindicatos e parlamentares querem criminalizar manobras do governo para 
privatizar
Descrição: Deputados do PT apresentam PL que criminaliza venda das estatais sem 
aval do Congresso para evitar manobra do governo e FUP lança campanha “Petrobras
Fica” para impedir saída da estatal de 13 estados
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/sindicatos-e-parlamentares-querem-
criminalizar-manobras-do-governo-para-privatizar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 10:22:06
Título: MPT processa Petrobras por manter 73 trabalhadores em cárcere privado na
última greve
Descrição: Mesmo com habeas corpus coletivo, a estatal obrigou um petroleiro a 
permanecer por 11 dias consecutivos dentro da Refinaria Presidente Bernardes, em
Cubatão (SP), em fevereiro deste ano
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/mpt-processa-petrobras-por-manter-73-
trabalhadores-em-carcere-privado-na-ultima-greve/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 10:11:19
Título: Quilombolas acionam Bolsonaro no STF para garantir atendimento 
emergencial em pandemia
Descrição: Advogados e partidos de oposição entraram com uma ação no STF que 
pede, em caráter liminar, a implementação imediata de política de segurança 
alimentar e adoção de medidas de prevenção contra a Covid-19 nos territórios.
Url :https://jornalggn.com.br/cidadania/quilombolas-acionam-bolsonaro-no-stf-
para-garantir-atendimento-emergencial-em-pandemia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 10:03:49
Título: “Estamos diante da possibilidade real de uma sexta extinção em massa”, 
afirma David Attenborough
Descrição: Em seu novo livro, “A Life on Our Planet” (Uma vida em nosso 
planeta), Attenborough prevê um futuro de inundações, secas e um oceano se 
tornando ácido, caso a Terra não seja salva a tempo.
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Url :https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/estamos-diante-da-possibilidade-
real-de-uma-sexta-extincao-em-massa-afirma-david-attenborough/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 10:00:38
Título: O dinamismo das exportações para a China e a perda de gás para os 
Estados Unidos
Descrição: Esse quadro chama mais uma vez a atenção sobre os novos mercados 
brasileiros, especialmente em relação aos produtos agrícolas. Há uma diferença 
fundamental entre China e Estados Unidos. China é consumidora de produtos 
agrícolas brasileiros, Estados Unidos é competidor.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/o-dinamismo-das-exportacoes-para-
a-china-e-a-perda-de-gas-para-os-estados-unidos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-17 00:14:01
Título: Banco Central mantém taxa de juros estável em 2% ao ano
Descrição: Decisão fica dentro do esperado, contudo, colegiado avalia que 
inflação deve subir no curto prazo por conta dos preços dos alimentos
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/banco-central-mantem-taxa-de-juros-
estavel-em-2-ao-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 11:07:47
Título: Carlos Bolsonaro critica ministro da Educação por encontro com Tabata 
Amaral: “Cagam”
Descrição: Vereador criticou alianças políticas com aqueles que, de acordo com 
ele, querem \destruir o governo\ de seu pai
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-critica-ministro-da-
educacao-por-encontro-com-tabata-amaral-cagam/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 10:42:30
Título: Pandemia de coronavírus coloca mais 150 milhões de crianças na pobreza 
extrema, diz Unicef
Descrição: Quadro deve piorar nos próximos meses e OMS já alertou para taxas de 
transmissão “alarmantes” na Europa em meio a retomada de atividades
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pandemia-de-coronavirus-coloca-mais-
150-milhoes-de-criancas-na-pobreza-extrema-diz-unicef/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 10:32:16
Título: Governo Bolsonaro avalia não participar de grupo de vacinas da ONU 
contra a Covid-19
Descrição: Grupo trabalha em parceria com fabricantes de vacina e tem o objetivo
de fornecer acesso global e igualitário ao imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-avalia-nao-
participar-de-grupo-de-vacinas-da-onu-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 10:15:53
Título: Bolsonaro usa reportagem da Record contra Globo: “Corrupção para valer é
com a família Marinho”
Descrição: Bolsonaro compartilhou reportagem de quase 8 minutos do Jornal da 
Record sobre delação de Sérgio Cabral, que cita a Globo como beneficiária de 
sistema de corrupção. Inquéritos abertos a partir da delação do ex-governador, 
no entanto, foram arquivados por Dias Toffol, do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usa-reportagem-da-
record-contra-globo-corrupcao-para-valer-e-com-a-familia-marinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 09:41:28
Título: Bolsonaro dá aval para criação de novo “Renda Brasil” a relator do 
orçamento no Senado
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Descrição: Segundo Márcio Bittar, há uma previsão de que no próximo ano 20 
milhões de brasileiros vão continuar desempregados e o programa visa atender 
essa parcela da população
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-da-aval-para-
criacao-de-novo-renda-brasil-a-relator-do-orcamento-no-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 09:39:45
Título: Polícia identifica mulher que xingou homem negro de “macaco” em SP
Descrição: Segundo a polícia, a mulher já foi denunciada por xingamentos em 
outro boletim de ocorrência. Ela responderá pelo crime de injúria racial
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-identifica-mulher-que-xingou-
homem-negro-de-macaco-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 09:19:57
Título: Queimadas podem fazer o Pantanal “acabar”? Especialistas respondem
Descrição: Bioma enfrenta recorde histórico de focos de fogo neste ano e 15% de 
sua área já foi queimada, tragédia repercute e obriga governo Bolsonaro a 
liberar verba para combater incêndio
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/queimadas-podem-fazer-o-pantanal-
acabar-especialistas-respondem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 08:56:57
Título: Vídeos: Furacão Sally atinge costa sul dos EUA com ventos de 165 km/h e 
inundações
Descrição: Imagens mostram rastro de destruição e ruas alagadas no estado do 
Alabama. Força do vento chega a “arrancar” um caminhão da estrada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/videos-furacao-sally-atinge-costa-sul-
dos-eua-com-ventos-de-165-km-h-e-inundacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 08:16:40
Título: Com medo de ‘cartão vermelho’, Guedes vai consultar Bolsonaro antes de 
divulgar medidas
Descrição: Depois de levar bronca e desgaste com o Renda Brasil, ministro da 
Economia faz reunião com a equipe e indica redução na sua autonomia, mas já 
prepara nova CPMF
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-medo-de-cartao-vermelho-guedes-vai-
consultar-bolsonaro-antes-de-divulgar-medidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 07:41:17
Título: Polícia Federal intima Bolsonaro a depor pessoalmente no STF
Descrição: Procedimento segue decisão do ministro relator do caso, Celso de 
Mello, que estabeleceu necessidade do depoimento presencial. AGU recorreu para 
que o presidente se manifeste por escrito
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-federal-intima-bolsonaro-a-
depor-pessoalmente-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 02:09:47
Título: Mourão recebe carta de europeus com ultimato sobre desmatamento: “trava 
o investimento no Brasil”
Descrição: Documento entregue ao vice-presidente é assinado pelos embaixadores 
de oito países que afirmam ser cada vez mais difícil “encontrar cadeias de 
suprimentos que não estejam contaminadas pelo desflorestamento”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-recebe-carta-de-europeus-com-
ultimato-sobre-desmatamento-trava-o-investimento-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 01:48:21
Título: Zumbi versus Rebouças: a falsa polêmica
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Descrição: Em sua coluna Quilombo, Dennis de Oliveira fala sobre as intenções de
Sérgio Camargo de mudar o nome da Fundação Cultural Palmares para André 
Rebouças, entenda
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/quilombo/zumbi-versus-reboucas-a-falsa-
polemica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 01:36:00
Título: No Rio, PSB e PCdoB lançam vices de Martha Rocha e Benedita
Descrição: Anderson Quack, co-fundador da CUFA foi lançado pelo PSB, Enfermeira 
Rejane estará ao lado de Benedita em chapa formada por duas mulheres negras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-rio-psb-e-pcdob-lancam-vices-de-
martha-rocha-e-benedita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 01:28:47
Título: Secretário-geral da ONU afirma que pandemia do coronavírus está “fora de
controle”
Descrição: Português António Guterres destacou que “o surto continua fora de 
controle (…) e é a ameaça número um à segurança global atualmente”, em 
entrevista a poucos dias da abertura da Assembleia Geral, na próxima semana
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/secretario-geral-da-onu-afirma-que-
pandemia-do-coronavirus-esta-fora-de-controle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 00:57:06
Título: Crivella vai enfrentar nova votação de impeachment
Descrição: \Marcelo Crivella está se utilizando indevidamente de serviços da 
Prefeitura, em proveito próprio\, diz pedido apresentado pelo PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crivella-vai-enfrentar-nova-votacao-
de-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 00:30:12
Título: Nova corrida espacial? Um dia após anúncio russo, NASA já fala em enviar
duas missões a Vênus
Descrição: A descoberta de um gás que poderia indicar a presença de organismos 
vivos no planeta Vênus parece ter despertado ímpeto de dois velhos competidores 
por uma nova glória espacial
Url :https://revistaforum.com.br/global/nova-corrida-espacial-um-dia-apos-
anuncio-russo-nasa-ja-fala-em-enviar-duas-missoes-a-venus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 00:26:56
Título: Golpe pra quê?
Descrição: Leia na coluna de Rodrigo Perez: \Jair Bolsonaro está dormindo mais 
tranquilo, assistindo à recuperação de sua popularidade e se sentindo cada vez 
mais confortável nos corredores do poder. A cadeira já não queima tanto\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/golpe-pra-que/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-17 00:21:41
Título: PT aciona PGR contra Bolsonaro por “omissão criminosa” no aumento do 
preço dos alimentos
Descrição: Para o partido, o presidente, Guedes e Tereza Cristina têm 
responsabilidade na alta dos alimentos e devem ser investigados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-aciona-pgr-contra-bolsonaro-por-
omissao-criminosa-no-aumento-do-preco-dos-alimentos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-17 04:02:43
Título: Só dinheiro não basta para Joe Biden reconstruir a economia dos EUA
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Descrição: A simples injeção de dinheiro não trará de volta a feliz combinação 
de emprego e renda que foi perdida com a pandemia.The post Só dinheiro não basta
para Joe Biden reconstruir a economia dos EUA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/17/plano-joe-biden-economia-eua/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-17 03:00:00
Título: A financeirização impede diminuição das desigualdades sociais e o 
crescimento econômico sustentado. Entrevista especial com Ilan Lapyda
Descrição: Desde os anos 1970, quando a financeirização se tornou uma 
característica fundamental do capitalismo contemporâneo global, as 
http://www.ihu.unisinos.br/602916-a-financeirizacao-impede-diminuicao-das-
desigualdades-sociais-e-o-crescimento-economico-sustentado-entrevista-especial-
com-ilan-lapyda
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 07:49:29
Título: Operação mira esquema de lavagem de dinheiro da maior facção criminosa 
do Rio
Descrição: RIO - Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio, 
deflagrada na manhã desta quinta-feira, mira um esquema de lavagem de dinheiro 
da maior facção criminosa do estado.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/operacao-mira-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-
da-maior-faccao-criminosa-do-rio-1-24644335
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 06:35:06
Título: Latam apresenta nos EUA nova proposta para levantar US$ 2,4 bi
Descrição: SÃO PAULO — A companhia aérea Latam, que está em recuperação judicial
nos Estados Unidos, apresentou nesta quinta-feira uma nova proposta de 
financiamento DIP (que garante ao credor prioridade no recebimento dos créditos)
para levantar US$ 2,45 bilhões. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/latam-apresenta-nos-eua-nova-proposta-
para-levantar-us-24-bi-24644315
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 07:39:31
Título: Caso Marielle: Corregedoria arquiva representação contra procuradores 
que detectaram obstrução na investigação
Descrição: A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Elizeta de Paiva 
Ramos, arquivou representação movida contra dois procuradores que detectaram 
suspeitas de obstrução na investigação do assassinato da vereadora Marielle 
Franco. Promotoras do Ministério Público do Rio responsáveis pelo caso enviaram 
ofício à Corregedoria acusando os dois procuradores de terem agido fora de suas 
atribuições ao tomarem depoimento do miliciano Orlando da Curicica, que revelou 
estar sendo pressionado pela Polícia Civil do Rio para assumir a autoria do 
assassinato da vereadora.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/caso-marielle-corregedoria-arquiva-
representacao-contra-procuradores-que-detectaram-obstrucao-na-investigacao-
24643367
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 07:00:44
Título: Jovens e mulheres são o público que mais cresce na Bolsa
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/jovens-mulheres-sao-publico-que-mais-
cresce-na-bolsa-1-24644183
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 07:00:50
Título: Com recorde de incêndios, Pantanal recebeu 290 militares
Descrição: Em meio ao recorde de incêndios no Pantanal, 290 militares atuam para
combater as chamas. Segundo o Ministério da Defesa, há 200 militares e 230 
agentes de outros órgãos civis, como Ibama e ICMBio, em cidades no Mato Grosso e
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Mato Grosso do Sul.Nesta terça-feira, foram enviados mais 90 militares para 
Alcinópolis (MS). 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/com-recorde-de-incendios-pantanal-
recebeu-290-militares-24644039
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 08:00:05
Título: A primeira demanda para Fux no CNJ
Descrição: A primeira demanda externa protocolada na gestão de Luiz Fux no 
Conselho Nacional de Justiça foi um projeto para evitar uma onda de 
judicialização pós-pandemia.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-primeira-demanda-para-fux-no-cnj-
24644023
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-17 07:00:17
Título: Artistas dão voz a canções antigas e a lado B de famosos
Descrição: Rio - Em novembro de 2019, o selo fonográfico niteroiense Astronauta 
Discos completou 20 anos e, como parte da comemoração, deu início à série “Vale 
a pena gravar de novo”, cuja proposta é que músicos regravem canções do passado,
a maioria pouco conhecidas, mas com liberdade para criar o seu estilo e dar o 
seu tom. — O nome do projeto é inspirado nas reprises das novelas da Globo. 
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-17 08:19:42
Título: Os seis fatores que tornam incêndios no Pantanal difíceis de serem 
controlados
Descrição: Bioma vive pior período de queimadas das últimas décadas, 
especialistas apontam que a chuva é a única forma de melhorar a situação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54186760
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-17 08:54:14
Título: Mensagem de bom dia: o mercado por trás das imagens que você recebe no 
WhatsApp
Descrição: Sabe aquelas mensagens de bom dia que você recebe todos os dias nos 
grupos da família? Há empresas e profissionais por trás da produção, que 
desperta até interesse internacional.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54168380
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-17 00:20:49
Título: Bruno Covas: “Padre Lancelotti é incômodo necessário para a prefeitura 
não perder o foco”
Descrição: Em entrevista ao EL PAÍS, prefeito desenha estratégia contra a 
polarização política, defende sua gestão de críticas e afirma que quem decidirá 
data para volta às aulas serão os médicos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-16/bruno-covas-padre-lancelotti-e-
incomodo-necessario-para-a-prefeitura-nao-perder-o-foco.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-17 10:29:38
Título: Os humanos que o vírus descobriu no Brasil
Descrição: Só poderá haver luto dos mortos pela covid-19 se houver luta – por 
investigação, responsabilização e justiça
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-09-16/os-humanos-que-o-virus-
descobriu-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-17 01:11:40
Título: Há 170 anos, Lei de Terras oficializou opção do Brasil pelos latifúndios
Descrição: Apenas 0,7% das propriedades têm área superior a 2.000 hectares (20 
km²), mas elas, somadas, ocupam quase 50% da zona rural brasileira

https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-09-16/os-humanos-que-o-virus-descobriu-no-brasil.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-09-16/os-humanos-que-o-virus-descobriu-no-brasil.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-16/bruno-covas-padre-lancelotti-e-incomodo-necessario-para-a-prefeitura-nao-perder-o-foco.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-16/bruno-covas-padre-lancelotti-e-incomodo-necessario-para-a-prefeitura-nao-perder-o-foco.html
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54168380
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54186760
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-primeira-demanda-para-fux-no-cnj-24644023
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-primeira-demanda-para-fux-no-cnj-24644023
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/com-recorde-de-incendios-pantanal-recebeu-290-militares-24644039
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/com-recorde-de-incendios-pantanal-recebeu-290-militares-24644039


Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-16/ha-170-anos-lei-de-terras-
oficializou-opcao-do-brasil-pelos-latifundios.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-17 01:26:48
Título: Evolução dos casos de coronavírus no Brasil
Descrição: Dados mais recentes de infecções e mortes pela covid-19 nos Estados 
brasileiros e comparação com os principais epicentros da epidemia no mundo
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-07-23/evolucao-dos-casos-de-
coronavirus-no-brasil.html
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