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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-09-18 07:28:14
Título: Brasil pode assumir prejuízo de R$ 1 trilhão comprando \papéis podres\ 
de bancos
Descrição: Há indícios de que banqueiros tenham influenciado mudança irregular 
na Constituição, apesar do apelo de especialistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/09/18/brasil-pode-assumir-prejuizo-de-
r-1-trilhao-comprando-papeis-podres-de-bancos

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-09-18 00:33:58
Título: Governador bolsonarista tem impeachment aprovado em Santa Catarina
Descrição: O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), sofreu 
nesta quinta-feira (17) mais uma derrota no processo de impeachment. A 
Assembleia Legislativa de&#8230,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/09/governador-bolsonarista-tem-
impeachment-aprovado-em-santa-catarina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 10:55:26
Título: Fachin determina que Força Nacional deixe a Bahia
Descrição: Edson Fachin acatou pedido do governador, dando prazo de 48 horas 
para que o governo federal retire a tropa do sul da Bahia.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/fachin-determina-que-forca-nacional-deixe-
a-bahia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 10:26:45
Título: Reflexões sobre o Catolicismo em questões de sexualidade, por Marcos 
Vinicius de Freitas Reis
Descrição: A Igreja Católica é contra todos os métodos contraceptivos, exceto a 
castidade e o controle natural de natalidade.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/reflexoes-sobre-o-catolicismo-em-questoes-
de-sexualidade-por-marcos-vinicius-de-freitas-reis/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 10:18:19
Título: STF segura decisão sobre incentivos fiscais a agrotóxicos há quatro 
anos, por Lauro Veiga Filho
Descrição: Cada dólar gasto com defensivos gera uma despesa de US$ 1,28 para o 
SUS no tratamento de casos de intoxicação
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/stf-segura-decisao-sobre-incentivos-
fiscais-a-agrotoxicos-ha-quatro-anos-por-lauro-veiga-filho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 10:00:15
Título: A volta do Brasil ao Mapa da Fome mostra o fracasso do mercadismo 
caboclo
Descrição: Hoje em dia, o discurso está restrito a visões de curtíssimo prazo, 
um fiscalismo extremamente emburrecedor, que irá quebrar a cara na próxima 
esquina.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-volta-do-brasil-ao-mapa-da-
fome-mostra-o-fracasso-do-mercadismo-caboclo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 09:00:24
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
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Descrição: Coronavirus A orientação de teste de vírus do CDC foi publicada 
contra as objeções dos cientistas 222K NYT&gt, Washingtonpor Apo Dr. Fauci: 
Bares e restaurantes devem ficar fechados Últimas manchetes de msnbc.com  
Economia Trump anuncia mais US $ 14 bilhões em ajuda aos agricultores afetados 
pelo COVID-19: relatório 5K TheHillpor Justine Coleman/ Quase metade das 
empresas do [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-155/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 01:36:55
Título: GGN Covid Brasil: depois de uma pausa, retoma tendência de queda
Descrição: Com uma exceção, Estados estão com curva de casos estabilizada ou em 
queda. Em relação a 14 dias atrás, há apenas um caso de alta, Goiás com 52,5%. 
Há 12 Estados em queda, 7 em queda moderada, 5 com queda drástica.   Em relação 
aos óbitos, houve apenas um caso de crescimento moderado, de Pernambuco, 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-depois-de-uma-pausa-
retoma-tendencia-de-queda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-09-18 00:11:14
Título: TV GGN 20h: O Brasil volta para a rota da fome
Descrição: Boletim desta quinta-feira, 15, conta com a participação de Tereza 
Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate no governo Dilma
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-brasil-volta-para-a-rota-da-
fome/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 10:33:54
Título: Em meio a incêndios no Pantanal, Bolsonaro recebe homenagem de 
ruralistas no MT
Descrição: Em meio ao recorde de incêndios que consomem o Pantanal, Jair 
Bolsonaro cumpre agenda nesta sexta-feira (18) no estado de Mato Grosso para 
onde viaja para receber homenagens de ruralistas da região. Às 9h, Bolsonaro 
desembarca em Sinop, onde participa de &#8220,ato de homenagem do Agronegócio ao
Presidente da República&#8221,, segundo a agenda oficial, e [&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/em-meio-a-incendios-no-
pantanal-bolsonaro-recebe-homenagem-de-ruralistas-no-mt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 10:30:53
Título: PF investiga propaganda do governo Bolsonaro em sites e canais que 
promoveram atos golpistas
Descrição: Relatório aponta indícios de financiamento para influenciadores e 
páginas que organizaram ataques ao Congresso e ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pf-investiga-propaganda-do-governo-
bolsonaro-em-sites-e-canais-que-promoveram-atos-golpistas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 09:34:07
Título: Dossiê acusa governo Bolsonaro de censura em reportagens da EBC sobre 
Marielle e Covid-19
Descrição: Documento apresenta 138 denúncias de funcionários da empresa pública.
Desmatamento na Amazônia e crimes contra indígenas também sofreram boicote
Url :https://revistaforum.com.br/midia/dossie-acusa-governo-bolsonaro-de-
censura-em-reportagens-da-ebc-sobre-marielle-e-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 09:33:31
Título: Queiroz vai assumir a responsabilidade por corrupção no gabinete de 
Flávio Bolsonaro, diz revista
Descrição: Reportagem da revista Veja, que chega às bancas nesta sexta-feira 
(18), afirma que Fabrício Queiroz já traçou a estratégia de defesa com advogados
e vai assumir a responsabilidade pelo esquema de corrupção &#8211, conhecido 
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como &#8220,rachadinha&#8221, &#8211, no gabinete do então deputado Flávio 
Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), caso o atual 
[&#8230,]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/queiroz-vai-assumir-a-
responsabilidade-por-corrupcao-no-gabinete-de-flavio-bolsonaro-diz-revista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 09:09:06
Título: Damares defendeu cesárea para retirada de bebê de menina de 10 anos 
estuprada: “Se sobreviver, sobreviveu”
Descrição: Questionada sobre live em que Bolsonaro fez piadas de conotação 
sexual com menina de dez anos, ministra alegou que não poderia comentar porque 
não teve tempo de ver
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/damares-defendeu-cesarea-para-
retirada-de-bebe-de-menina-de-10-anos-estuprada-se-sobreviver-sobreviveu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 08:18:47
Título: Em depoimento à PF, Carlos Bolsonaro nega produzir conteúdo golpista nas
redes sociais
Descrição: Apontado como articulador do gabinete do ódio, filho do presidente 
foi ouvido em inquérito que apura a organização e o financiamento de atos que 
pediram o fechamento do Congresso e do STF
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-depoimento-a-pf-carlos-bolsonaro-
nega-produzir-conteudo-golpista-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 07:41:31
Título: Bolsonaro lota voo para o Nordeste em meio a surto de coronavírus entre 
autoridades
Descrição: O assessor especial da Presidência Tercio Arnaud, apontado como líder
do gabinete do ódio, estava na lista de passageiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-lota-voo-para-o-nordeste-em-
meio-a-surto-de-coronavirus-entre-autoridades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 02:15:47
Título: Lewis Hamilton protagoniza vídeo que denuncia queimadas na Amazônia para
o mundo
Descrição: Sem citar governo de Bolsonaro, piloto participou de campanha da WWF,
na qual diz que “queimadas são deliberadas, focadas no desmatamento, causam 
devastação generalizada e sofrimento inimaginável para as comunidades indígenas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lewis-hamilton-protagoniza-video-que-
denuncia-queimadas-na-amazonia-para-o-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 01:42:45
Título: Trabalhador da cultura: saiba como ter direito a lei Aldir Blanc
Descrição: Alexandre Padilha é coautor da lei que garante um auxílio emergencial
para os trabalhadores da área da cultura, saiba mais em sua coluna
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/trabalhador-da-
cultura-saiba-como-ter-direito-a-lei-aldir-blanc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 01:13:36
Título: Ditadora Jeanine Áñez renuncia a candidatura presidencial na Bolívia
Descrição: Ex-presidente Evo Morales, vítima do golpe de Estado que levou Áñez 
ao poder, acusou a ditadora de negociar o retiro da candidatura em troca da sua 
impunidade após a transição
Url :https://revistaforum.com.br/global/ditadora-jeanine-anez-renuncia-a-
candidatura-presidencial-na-bolivia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 01:09:41
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Título: Finalmente um governo Cristão! Aleluia!
Descrição: Leia na coluna do pastor Zé Barbosa Jr: \Um governo cristão, que sabe
que, em Cristo, 'não há nada oculto que não venha à luz' e de que 'conhecereis a
verdade e A VERDADE vos libertará', saberemos, enfim, por que o Queiroz 
depositou R$ 89.000,00 na conta da Michelle?\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/finalmente-um-governo-cristao-aleluia/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 00:25:54
Título: Lula é o único que empataria com Bolsonaro no segundo turno em 2022, diz
pesquisa
Descrição: Pesquisa PoderData aponta que o atual presidente venceria Moro, 
Doria, Haddad e Ciro em um eventual segundo turno, mas empataria com Lula caso o
petista possa ser candidato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-o-unico-que-empataria-com-
bolsonaro-no-segundo-turno-em-2022-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 00:24:24
Título: Mundo chega a 30 milhões de contágios por coronavírus e dados mostram 
aceleração da transmissão
Descrição: Pela segunda vez consecutiva, o mundo registrou um milhão de novos 
infectados em apenas 3 dias e meio, graças ao aumento dos casos na Europa, 
enquanto Estados Unidos, Índia e América Latina seguem negativamente estáveis
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mundo-chega-a-30-milhoes-de-
contagios-por-coronavirus-e-dados-mostram-aceleracao-da-transmissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-09-18 00:18:55
Título: Jornal Nacional mostra avanço da fome no Brasil
Descrição: Reportagem do telejornal apontou que não é apenas a economia que 
explica essa realidade e denunciou o desmonte na rede de proteção de segurança 
alimentar
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-fome-no-brasil/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-09-18 05:15:50
Título: ‘Valorize o seu sindicato, camarada’, diz bancário da Caixa envolvido na
histórica greve de 1991
Descrição: Mobilização sindical pagou salário integral a grevistas por mais de 
um ano e reverteu demissão em massa decretada pelo governo Collor. O slogan era 
‘Não toque em meu companheiro’.The post ‘Valorize o seu sindicato, camarada’, 
diz bancário da Caixa envolvido na histórica greve de 1991 appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/09/18/nao-toque-companheiro-sindicato-caixa-
collor/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-09-18 03:00:00
Título: Mesmo com alto custo de investimento e riscos ambientais, Brasil insiste
na energia nuclear. Entrevista especial com Célio Bermann
Descrição: Antes de se começar a discutir energia nuclear, é preciso 
desconstruir o mito de que essa é uma energia 
limpahttp://www.ihu.unisinos.br/602952-mesmo-com-alto-custo-de-investimento-e-
riscos-ambientais-brasil-insiste-na-energia-nuclear-entrevista-especial-com-
celio-bermann
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 08:01:58
Título: Governo negocia liberação de até R$ 40 bi para novo programa social de 
Bolsonaro
Descrição: BRASÍLIA - O governo negocia com o Congresso uma forma de financiar a
criação de um novo programa social — que não deve se chamar mais Renda Brasil — 
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sem reduzir gastos com outros benefícios, nem afetar o salário mínimo, 
aposentadorias ou recursos para saúde e educação.Relator:
Url :https://oglobo.globo.com/economia/governo-negocia-liberacao-de-ate-40-bi-
para-novo-programa-social-de-bolsonaro-24646887
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 07:50:55

Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 07:07:25
Título: PF investiga financiamento do governo a sites com ataques ao Congresso e
STF
Descrição: BRASÍLIA - A Polícia Federal investiga indícios de que o governo do 
presidente Jair Bolsonaro financiou pessoas e páginas na internet dedicados à 
propagação de atos antidemocráticos, que fizeram ataques ao Congresso Nacional e
ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/pf-investiga-financiamento-do-governo-
sites-com-ataques-ao-congresso-stf-24646646
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 07:00:34
Título: 'Os casais estão se divorciando porque estão sufocados', diz 
psicanalista
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/os-casais-estao-se-divorciando-porque-
estao-sufocados-diz-psicanalista-24646801
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 07:00:50
Título: Witzel é ponto fora da curva, diz Aras a aliados  
Descrição: Augusto Aras tem demonstrado preocupação com a onda que se espalha 
pelo país de pedidos de afastamentos de governadores eleitos democraticamente 
pelo voto. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/witzel-ponto-fora-da-curva-diz-
aras-aaliados-1-24646174
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 08:00:51
Título: Colégio Militar de Brasília voltará aulas com até 105 por sala
Descrição: O Colégio Militar de Brasília (CMB) retornará às aulas presenciais na
próxima segunda-feira, sem testagem e planejando manter até 105 alunos em uma 
sala. Na segunda-feira, escolas particulares de Brasília poderão voltar a 
receber os alunos, mas apenas da educação infantil e ensino fundamental 1.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/colegio-militar-de-brasilia-
voltara-aulas-com-ate-105-por-sala-24646340
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-09-18 08:00:17
Título: Sem conseguir vender avião presidencial, López Obrador faz rifa mas não 
sorteia aeronave
Descrição: CIDADE DO MÉXICO — A venda de um Boeing 787-8 que custou US$ 218 
milhões (quase R$ 1,1 bilhão) quando foi comprado pelo governo anterior, em 
2012, era uma das principais promessas de campanha do presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, que o considera um símbolo do luxo e desperdício 
dos ex-mandatários durante o “período neoliberal”. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/sem-conseguir-vender-aviao-presidencial-
lopez-obrador-faz-rifa-mas-nao-sorteia-aeronave-24644972
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-18 09:33:11
Título: Médicos brasileiros investigam mortes de crianças por covid-19
Descrição: Patologistas da USP foram primeiros a provar presença de vírus no 
coração de paciente infantil com forma rara da doença e tentam desvendar 
mecanismos por trás de óbitos de outras crianças.
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Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54169834
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-09-18 10:43:34
Título: 'Eco-pirata' brasileiro barrado pelo Japão viaja o mundo para impedir 
matança de golfinhos e baleias
Descrição: Em quase dez anos, Guiga Pirá viajou a diversos países para filmar e 
divulgar abate dos animais para venda da carne e aprisionamento em cativeiro 
para venda a parques aquáticos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54196526
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-18 00:40:14
Título: Com eleição em pleno atoleiro político, Rio assiste a uma disputa de 
prontuários policiais
Descrição: Prefeito e candidato à reeleição, Crivella, que é alvo de 
investigação, escapa de nova proposta de impeachment. Processo de destituição do
governador afastado Witzel avança
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-17/com-eleicao-em-pleno-atoleiro-
politico-rio-assiste-a-uma-disputa-de-prontuarios-policiais.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-18 10:31:50
Título: AO VIVO | Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no 
Brasil
Descrição: Reino Unido pode ter novo confinamento “como última medida”. Os 
contágios mundiais pela covid-19 superam 30 milhões, segundo a Universidade 
Johns Hopkins. Brasil se aproxima de 4,5 milhões de infectados e 135.000 mortos.
OPAS pede aos países da América Latina um “planejamento cuidadoso” das eleições 
para evitar contágios
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-18/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-09-18 02:31:56
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
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-18 11:07:00
Título: Comissão Mista da Reforma Tributária realiza debate com especialistas
Descrição: O evento está marcado para as 15h30 e terá transmissão interativa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693295-comissao-mista-da-reforma-
tributaria-realiza-debate-com-especialistas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-09-18 01:19:00
Título: Proposta destina crédito extra de R$ 48,3 milhões para três ministérios
Descrição: Serão contemplados os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento 
Regional, e do Turismo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/693671-proposta-destina-credito-extra-
de-r-483-milhoes-para-tres-ministerios/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 07:22:29
Título: Que porção de poeira do Saara chega à Amazônia? Estudo revela
Descrição: O deserto do Saara está a milhares de quilômetros da Amazônia, mas 
todos os anos a poeira do deserto traz nutrientes para a maior floresta tropical
do mundo.
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Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020091816089167-que-porcao-
de-poeira-do-saara-chega-a-amazonia-estudo-revela/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 06:52:31
Título: Defensoria Pública da Bolívia aponta crimes contra a humanidade do 
governo interino
Descrição: O relatório, de mais de 300 páginas, detalhou casos de \violação de 
direitos\ que levaram a 37 mortes no final de 2019, a maior parte delas em três 
cidades bolivianas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091816089006-defensoria-publica-da-
bolivia-aponta-crimes-contra-a-humanidade-do-governo-interino/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 06:37:03
Título: Kremlin: na questão do 'envenenamento' de Navalny há muita coisa absurda
Descrição: Kremlin suspeita das acusações de envenenamento do oposicionista 
Aleksei Navalny e não pretende acreditar na palavra de ninguém sobre o caso.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020091816088926-kremlin-na-questao-do-
envenenamento-de-navalny-ha-muita-coisa-absurda/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 06:00:08
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 18 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (18), na qual o chanceler dos EUA, Mike Pompeo, visita Roraima, a 
Europa impõe novas medidas de distanciamento social devido à \segunda onda\ de 
COVID-19 e a China realiza exercícios militares no estreito de Taiwan.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020091816088576-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-18-de-setembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 05:17:02
Título: Carro-bomba explode perto de base militar na Colômbia (VÍDEO)
Descrição: Três pessoas ficaram feridas após veículo com pelo menos dez bombas 
explodir próximo de uma base do Exército colombiano no município de Arauquita, 
no departamento de Arauca.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091816088260-carro-bomba-explode-
perto-de-base-militar-na-colombia-video/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 05:00:26
Título: Rússia é insultada ao culparem URSS pelo desencadeamento da 2ª Guerra 
Mundial, diz Lavrov à Sputnik
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, concedeu
uma entrevista exclusiva à Sputnik em que debateu várias questões 
internacionais.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2020091816088087-intervencao-russa-ocupa-
lugar-dominante-nos-assuntos-internos-dos-eua-diz-sergei-lavrov-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 04:39:48
Título: Arreaza chama Duque de descarado por pedir à Justiça Internacional 
sanções contra Maduro
Descrição: O chanceler da Venezuela retrucou as afirmações do presidente da 
Colômbia, apontando o assassinato de líderes sociais e produção colombiana de 
drogas para os EUA como exemplos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091816087986-arreaza-chama-duque-
de-descarado-por-pedir-a-justica-internacional-sancoes-contra-maduro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 03:38:27
Título: Jeanine Áñez retira candidatura às eleições presidenciais da Bolívia
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Descrição: Jeanine Áñez, a presidente interina da Bolívia, anunciou sua retirada
da corrida eleitoral dizendo buscar a unidade contra o Movimento pelo Socialismo
(MAS), o partido do ex-presidente Evo Morales.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091816087827-jeanine-aez-retira-
candidatura-as-eleicoes-presidenciais-da-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 00:48:00
Título: Após navio turco deixar área disputada, Ancara espera retomar o diálogo 
com Atenas
Descrição: Ancara espera que a Grécia retome o diálogo depois que seu navio de 
perfuração deixou a área disputada pelos dois países no Mediterrâneo Oriental, 
disse o porta-voz presidencial Ibrahim Kalin nesta quinta-feira (17).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020091816087727-apos-
navio-turco-deixar-area-disputada-ancara-espera-retomar-o-dialogo-com-atenas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-09-18 00:13:00
Título: No Suriname, secretário de Estado dos EUA alerta para 'custo político' 
do investimento chinês
Descrição: O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse durante sua visita
ao Suriname na quinta-feira (17) que a China está usando investimentos 
econômicos para obter influência política.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020091816087687-no-suriname-
secretario-de-estado-dos-eua-alerta-para-custo-politico-do-investimento-chines/
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