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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-09 07:42:31
Título: Adiamento de prazo para veículos menos poluentes é inconstitucional, diz
MPF
Descrição: Norma que estabelece adequação tem força de lei e qualquer pedido de 
mudança precisa ser analisado pela Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/09/adiamento-de-prazo-para-
veiculos-menos-poluentes-e-inconstitucional-diz-mpf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-08 20:05:19
Título: Mesmo com lucro de R$ 119 milhões, Companhia Energética de Brasília será
privatizada
Descrição: A estatal foi considerada uma das melhores do setor, porém governo do
DF defende venda devido à \ineficiência\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/08/mesmo-com-lucro-de-r-119milhoes-
companhia-energetica-de-brasilia-sera-privatizada
 
Fonte: Montedo
Data: 2020-10-08
Título: Almirante Rocha será o novo ministro de Bolsonaro
Data: 2020-10-08

Descrição: Bolsonaro escolhe Almirante Rocha para substituir ministro Jorge 
Oliveira Após anunciar a indicação do atual ministro da Secretaria Geral Jorge 
Oliveira para uma vaga no Tribunal de Contas da União, o presidente Jair 
Bolsonaro já definiu que o atual secretário de…
Url :   https://www.montedo.com.br/2020/10/08/almirante-rocha-sera-o-novo-  
ministro-de-bolsonaro/

Fonte: Montedo
Data: 2020-10-09
Título: Mais um coronel do Exército é nomeado na Funarte
Descrição: Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima será diretor do Centro de Programas
Integrados, responsável por preservar e difundir o acervo da Fundação O Globo 
RIO — O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima foi nomeado 
diretor do Centro de Programas Integrados da…
Url : https://www.montedo.com.br/2020/10/09/mais-um-coronel-do-exercito-e-
nomeado-na-funarte/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-08 17:11:22
Título: Artigo | Inspetor Mandetta na pista do capitão Cloroquina
Descrição: Esse livro do ex-ministro Mandetta é um documento vivo, um depoimento
e um testemunho de um massacre coletivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/08/artigo-inspetor-mandetta-na-
pista-do-capitao-cloroquina

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-08 16:05:19
Título: Dia do Nordestino: entenda a que se deve a imagem negativa atribuída à 
região 
Descrição: Professora da UFPE relaciona esta imagem ao papel histórico que o 
Nordeste desempenha na divisão regional do trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/08/dia-do-nordestino-entenda-a-que-
se-deve-a-imagem-negativa-atribuida-a-regiao
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-08 14:06:25
Título: Aton Fon Filho: \Che Guevara colocou a solidariedade no patamar mais 
alto\
Descrição: Advogado que militou na ALN contra a ditadura foi o convidado do 
programa \Se Expresse\ desta quinta-feira (8)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/08/aton-fon-filho-che-guevara-
colocou-a-solidariedade-no-patamar-mais-alto-da-luta
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 10:48:42
Título: Jandira Feghali comemora a Mariah Carey ‘comunista’
Descrição: A cantora e compositora estadunidense Mariah Carey escreveu um artigo
para a V Magazine incentivando os compatriotas a se registrarem e votarem. O 
voto não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/jandira-feghali-comemora-a-mariah-
carey-comunista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-09 10:01:46
Título: Prêmio Nobel da Paz foi para… a luta contra a fome no mundo
Descrição: O programa da ONU de combate à fome foi o grande vencedor do Prêmio 
Nobel da Paz de 2020, anunciado nesta sexta-feira (9). A premiação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/premio-nobel-da-paz-foi-para-a-
luta-contra-a-fome-no-mundo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 19:12:10
Título: Perpétua Almeida faz lista da corrupção que Bolsonaro jura não existir 
em seu governo
Descrição: A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) fez uma breve lista da 
corrupção a qual Bolsonaro jura que não existe em seu governo. Sim, breve, pois 
seria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/perpetua-almeida-faz-lista-da-
corrupcao-que-bolsonaro-jura-nao-existir-em-seu-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 18:54:27
Título: Jornal Britânico relata planos de atentados terroristas da direita na 
Bolívia
Descrição: Militares ligados a autoproclamada presidente da Bolívia, Jeanine 
Áñez, e forças da extrema-direita planejam atentados com bombas e um golpe de 
Estado para tentar impedir 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/jornal-britanico-relata-planos-de-
atentados-terroristas-da-direita-na-bolivia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 16:57:16
Título: Indicação de Jorge Oliveira ao TCU é publicada no Diário Oficial
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou o atual Secretário-
Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para o cargo de ministro do 
Tribunal de Contas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/indicacao-de-jorge-oliveira-ao-tcu-
e-publicada-no-diario-oficial/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 15:57:32
Título: Pesquisa em São Paulo traz péssima notícia para Bolsonaro
Descrição: Uma pesquisa realizada no município de São Paulo mostra o presidente 
Jair Bolsonaro caindo pelas tabelas e isso pode dificultar a campanha de Celso 
Russomanno 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/pesquisa-em-sao-paulo-traz-pessima-
noticia-para-bolsonaro/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 15:49:13
Título: Fenaj defende taxação das megas plataformas digitais e fundo de apoio ao
jornalismo
Descrição: A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) apresentou uma proposta 
que defende a taxação das megas plataformas digitais como forma de evitar o 
crescente monopólio do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/fenaj-defende-taxacao-das-megas-
plataformas-digitais-e-fundo-de-apoio-ao-jornalismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-08 15:15:40
Título: Bolsonaro agradece à Polícia Federal pela ajuda na eleição de 2018
Descrição: O presidente Bolsonaro (sem partido) participou nesta quinta-feira 
(8), em Brasília (DF), da solenidade de encerramento dos cursos de formação 
profissional para agente, escrivão e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/bolsonaro-agradece-a-policia-
federal-pela-ajuda-na-eleicao-de-2018/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 10:46:06
Título: A mais ‘nova’ forma de fazer política no Brasil, por Rafael da Silva 
Barbosa
Descrição: Na nova velha política, o Brasil continua, como historicamente vem 
sendo, o local onde as decisões centrais cabem a um pequeno grupo de famílias 
super-ricas. Aqui, a clássica ruptura entre família e Estado nunca existiu de 
forma completa e acabada
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-mais-nova-forma-de-fazer-politica-no-
brasil-por-rafael-da-silva-barbosa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 10:42:16
Título: Dono da Telexfree quer ser de novo brasileiro para fugir da extradição
Descrição: Wanzeler optou pela nacionalidade norte-americana ao se mudar para 
lá, antes que a Telexfree, que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, se tornasse
um caso mundial.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/dono-da-telexfree-quer-ser-de-novo-
brasileiro-para-fugir-da-extradicao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 10:00:16
Título: Indústria ainda em níveis inferiores a março, por Luis Nassif
Descrição: Conferindo a Tabela 7, percebe-se que a Indústria Geral cresceu 3,25%
em relação a junho. Mas está 2,61% abaixo de fevereiro. E 0,69% abaixo de 
dezembro.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/industria-ainda-em-niveis-
inferiores-a-marco-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-09 09:00:31
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Economia WarnerMedia planeja milhares de cortes de empregos na 
reestruturação WSJ.com: US Business 5h Pesquisa WSJ: 43% dos economistas não 
veem os EUA recuperando empregos perdidos até 2023 WSJ.com: US Busine 
Economistas cortam previsões de crescimento dos EUA, visto que as perspectivas 
de estímulo diminuem WSJ.com: US Business 11h Negócios AMD está em negociações 
avançadas para comprar [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-168/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 22:22:18
Título: Che Guevara no Recife, por Urariano Mota
Descrição: Então vi que o melhor seria enviar para os leitores alguns trechos da
passagem luminosa de Che Guevara no espírito e destinos da gente no Recife
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Url :https://jornalggn.com.br/cronica/che-guevara-no-recife-por-urariano-mota/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-08 21:37:56
Título: Esquartejamento e assassinato, por Francisco Celso Calmon
Descrição: Neste 5 de outubro de 2020, a Constituição brasileira, nomeada pelo 
presidente do Congresso Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, de “Constituição
Cidadã”, completou 32 anos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/esquartejamento-e-assassinato-por-
francisco-celso-calmon/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 10:37:44
Título: Bolsonaro quer desviar dinheiro do Fundeb para escolas ligadas às 
igrejas
Descrição: Bolsonaro e Damares Alves receberam pedido em encontro com 
evangélicos e católicos, que pedem que fundo da educação básica, usado 
exclusivamente para escolas públicas, financie institutos religiosos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-quer-desviar-
dinheiro-do-fundeb-para-escolas-ligadas-as-igrejas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 10:02:42
Título: Big Boulos Brasil: Candidato do PSOL faz live de 24 horas mostrando 
rotina
Descrição: Liderando as interações nas redes sociais e um dia após aparecer 
dividindo o primeiro lugar na pesquisa espontânea do Datafolha, o candidato do 
PSOL, Guilherme Boulos, iniciou uma espécie de Big Brother às 6h da manhã desta 
sexta-feira (9) e deve ficar online nas próximas 24 horas mostrando seu dia a 
dia. Eu não tenho [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/big-boulos-brasil-
candidato-do-psol-faz-live-de-24-horas-mostrando-rotina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 09:44:55
Título: Marqueteiro de Temer é escalado para ser elo entre campanha de 
Russomanno e Secom de Bolsonaro
Descrição: Elsinho Mouco teve aval de Michel Temer para embarcar na campanha de 
Russomanno por indicação do ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD-RN), 
genro de Silvio Santos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/marqueteiro-de-temer-e-
escalado-para-ser-elo-entre-campanha-de-russomanno-e-secom-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-09 09:11:10
Título: Programa Mundial de Alimentos da ONU conquista o Prêmio Nobel da Paz
Descrição: Principal objetivo do programa é combater a fome no mundo. Para isso,
atua em situações de emergência e em países afetados por conflitos
Url :https://revistaforum.com.br/global/programa-mundial-de-alimentos-da-onu-
conquista-o-premio-nobel-da-paz/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-10-08 20:07:43
Título: Com alta do ouro, garimpeiros ameaçam área indígena em fronteira 
intocada da Amazônia
Descrição: Atividade ilegal foi fotografada em região do extremo norte do Pará, 
quase no Suriname. Metal subiu 25% no último ano.The post Com alta do ouro, 
garimpeiros ameaçam área indígena em fronteira intocada da Amazônia appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/10/08/ouro-garimpeiros-indigenas-amazonia-
suriname/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-09 03:00:00
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Título: Complexidade e a necessidade de uma reforma do pensamento a partir da 
encíclica Fratelli Tutti. Entrevista especial com Edgard de Assis Carvalho
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603518-complexidade-e-a-
necessidade-de-uma-reforma-do-pensamento-a-partir-da-enciclica-fratelli-tutti-
entrevista-especial-com-edgard-de-assis-carvalho
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-09 03:00:00
Título: Fratelli Tutti conjuga coragem, cuidado e ternura. Entrevista especial 
com Faustino Teixeira
Descrição: Francisco, o papa, parafraseia Francisco, o de Assis, no título de 
sua mais recente encíclica, http://www.ihu.unisinos.br/603521-fratelli-tutti-
conjuga-coragem-cuidado-e-ternura-entrevista-especial-com-faustino-teixeira
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-10-09 03:00:00
Título: Antropologia e anarquismos, a oxigenação de um pensar e a obra de 
Graeber. Entrevista especial com Orlando Calheiros
Descrição: Não é estranho afirmar que anarquismo e antropologia se cruzam, mas o
interessante é pensar como o primeiro subverte o cânone do campo antropológico. 
É nesse sentido que vai a reflexão do professor e pesquisador 
http://www.ihu.unisinos.br/603628-antropologia-e-anarquismos-a-oxigenacao-de-um-
pensar-e-a-obra-de-graeber-entrevista-especial-com-orlando-calheiros
 

 
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-09 06:43:21
Título: Como o presidente demarcou distância da militância bolsonarista
Descrição: Os adjetivos “petista” e “traidor” explodiam nas redes ladeados pelo 
nome Bolsonaro quando o presidente da República deixou o Palácio da Alvorada em 
direção ao setor de mansões do Lago Norte, área nobre de Brasília, no sábado 3, 
onde participaria de um amigável convescote na casa do ministro do Supremo 
Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/como-presidente-demarcou-distancia-da-
militancia-bolsonarista-24684211
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-09 06:30:34
Título: Bolsonaro diz ao centrão que Lava Jato ‘comete excessos’
Descrição: Em conversas privadas com integrantes do centrão, Jair Bolsonaro tem 
concordado que a Lava Jato comete excessos.Diz ter sentido na pele, com o caso 
Queiroz, o que considera exageros em nome do combate à corrupção.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-diz-ao-centrao-que-lava-
jato-comete-excessos-24683804
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-09 06:00:20
Título: Sem carnaval à vista, costureiras vivem crise financeira sem perspectiva
de melhora
Descrição: \Em um mês de baixa temporada, eu costumava faturar uma média de R$ 3
mil reais. Agora, se fiz R$ 500 reais por mês com a venda de roupas de pinta e 
de fantasias para o exterior foi muito.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/sem-carnaval-vista-costureiras-vivem-crise-
financeira-sem-perspectiva-de-melhora-24682888
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-10-09 07:00:37
Título: Fotógrafa cria concurso para combater preconceito contra o autismo
Descrição: RIO — Se uma imagem vale mais do que mil palavras, por que não usar 
fotos e desenhos para revelar, com o auxílio luxuoso da arte, o que é o autismo 
sob diversos pontos de vista? Fazer um retrato particular e, ao mesmo tempo, 
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público dessa condição caracterizada por déficits na comunicação e na interação 
social é a proposta do Revelautismo,
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/fotografa-cria-concurso-para-combater-
preconceito-contra-autismo-1-24671117
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-09 09:35:38
Título: Biden entregou ao Brasil provas de torturas e mortes na ditadura, que 
Bolsonaro nega
Descrição: Em 2014, o então vice-presidente veio ao Brasil e entregou 
pessoalmente os documentos que contava sobre o período militar. Sua posição 
sobre a história brasileira diverge da de Bolsonaro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-54472967
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-10-09 09:35:46
Título: Idoso não é peso: por que viver mais é boa notícia para economia
Descrição: Com o aumento da expectativa de vida, os idosos estão vivendo mais – 
o que pode ser uma grande oportunidade para a chamada ‘economia da longevidade’.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-52928468
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-09 01:43:57
Título: Últimas notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil
Descrição: Brasil se aproxima de 149.000 mortes, e Governo espera iniciar 
campanha de vacinação de covid-19 no primeiro trimestre de 2021. União Europeia 
garante candidata à vacina da Johnson & Johnson contra covid-19 para 400 milhões
de pessoas.
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-08/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-
o-coronavirus-e-a-crise-politica-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-08 19:44:08
Título: Coronavírus põe fim a mais de 20 anos de redução contínua da pobreza 
extrema no mundo
Descrição: Convergência entre a pandemia e a mudança climática afasta a promessa
de erradicação desse problema social até 2030, segundo o Banco Mundial
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-08/virus-poe-fim-a-mais-de-20-
anos-de-reducao-continua-da-pobreza-extrema-no-mundo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-08 14:06:34
Título: Louise Glück conquista o Nobel de Literatura 2020
Descrição: Academia Sueca reconhece o trabalho da norte-americana, considerada 
uma das escritoras mais talentosas de sua geração. É a primeira mulher poeta a 
ganhar o Nobel desde a polonesa Wislawa Szymborska, em 1996
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-08/louise-gluck-conquista-o-
nobel-de-literatura-2020.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-10-08 15:30:48
Título: Sombras sobre os papéis de Neruda
Descrição: Fundação que preserva o legado do poeta considera falsos ou duvidosos
32 dos 238 lotes que serão leiloados nesta quinta-feira, e que fazem parte do 
maior acervo privado sobre o Nobel chileno. Outro especialista questiona uma 
carta do poeta espanhol Miguel Hernández
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-08/sombras-sobre-os-papeis-de-
neruda.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-08 00:00:00
Título: PF vai usar sistema para identificar laranjas em eleição deste ano
Descrição: A Polícia Federal vai usar neste ano um sistema de inteligência para 
detectar especificamente a existência de candidaturas de laranjas. O programa 
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vai fazer automaticamente um cruzamento de dados entre o número de votos dos 
candidatos e o valor de recursos recebidos. Em 2018, partidos foram acusados de 
desviarem dinheiro de mulheres para homens ou para outros fins, burlando a cota 
feminina. Neste ano, a suspeita é que a prática pode alcançar também candidatos 
negros.Leia mais (10/08/2020 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/pf-vai-usar-sistema-para-identificar-laranjas-em-
eleicao-deste-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-08 00:00:00
Título: Futuro da imprensa e tecnologia no jornalismo são temas de debate nesta 
sexta
Descrição: O Instituto de Estudos Avançados da USP promove o debate \Imprensa, 
Tecnologia e o Futuro do Jornalismo\ nesta sexta-feira (9), a partir das 
9h30.Leia mais (10/08/2020 - 13h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2020/10/futuro-da-imprensa-e-tecnologia-no-jornalismo-sao-temas-de-
debate-nesta-sexta-feira.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-10-08 00:00:00
Título: Dono da Crefisa doa R$ 200 mil à campanha pela reeleição de Bruno Covas 
em SP
Descrição: O dono da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), José Roberto 
Lamacchia, doou R$ 200 mil para a candidatura à reeleição à Prefeitura de São 
Paulo do tucano Bruno Covas (PSDB).Leia mais (10/08/2020 - 12h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/10/dono-da-crefisa-doa-r-200-mil-a-campanha-pela-
reeleicao-de-bruno-covas-em-sp.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-09 01:10:00
Título: Projeto proíbe remoção de veículo durante feriado ou fim de semana
Descrição: Veículo ficará no posto de fiscalização até o segundo dia útil para 
que o condutor possa sanar eventuais irregularidades
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694121-projeto-proibe-remocao-de-
veiculo-durante-feriado-ou-fim-de-semana/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-09 00:23:00
Título: Para Rodrigo Maia, PEC Emergencial é prioridade número 1
Descrição: O presidente da Câmara também não descarta a possibilidade de votar 
ainda neste ano a reforma tributária, que ainda depende de acordo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699048-para-rodrigo-maia-pec-
emergencial-e-prioridade-numero-1/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 23:41:00
Título: Rodrigo Maia convida Judiciário a aderir à reforma administrativa
Descrição: Presidente da Câmara recebeu nesta quinta-feira sugestões da Frente 
Parlamentar da Reforma Administrativa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/699012-rodrigo-maia-convida-judiciario-
a-aderir-a-reforma-administrativa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 22:25:00
Título: Proposta exige instalação de câmeras em viaturas policiais de todo o 
País
Descrição: As imagens deverão ser preservadas por, no mínimo, 120 dias
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/694150-proposta-exige-instalacao-de-
cameras-em-viaturas-policiais-de-todo-o-pais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 22:24:00
Título: Proposta determina que certidões de cartório terão validade de 90 dias
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698524-proposta-determina-que-certidoes-
de-cartorio-terao-validade-de-90-dias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 20:40:00
Título: Proposta permite que estados e municípios renegociem dívida com bancos 
durante pandemia
Descrição: Texto exige que os novos empréstimos sejam mais benéficos aos entes 
tomadores do que as operações a serem quitadas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/696491-proposta-permite-que-estados-e-
municipios-renegociem-divida-com-bancos-durante-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-10-08 19:04:00
Título: Comissão externa discute ações de resgate de animais em desastres 
ambientais
Descrição: ONGs e gestores públicos envolvidos no resgate de animais no Pantanal
serão ouvidos por videoconferência, que será transmitida ao vivo pela internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/698906-comissao-externa-discute-acoes-
de-resgate-de-animais-em-desastres-ambientais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-09 06:00:10
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 9 de outubro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta sexta-feira (9), marcada pelo anúncio da volta de Trump aos comícios 
eleitorais, pela prisão de membros da milícia de extrema-direita nos EUA e pela 
reunião em Moscou sobre conflito de Nagorno-Karabakh.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020100916198055-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-9-de-outubro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-09 00:04:59
Título: Sem compromisso fiscal Brasil continuará afugentando investidores, 
apontam especialistas
Descrição: Crise do coronavírus faz crescer aversão ao risco, mas falta de 
compromisso fiscal aumenta ainda mais desconfiança com Brasil, que vê fuga 
recorde de investimentos, disseram economistas à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020100916197282-sem-compromisso-fiscal-
brasil-continuara-afugentando-investidores-apontam-especialistas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-10-08 22:44:01
Título: Reforma administrativa deveria incluir atuais servidores, propõe Frente 
Parlamentar
Descrição: A Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa defendeu 
incorporar atuais servidores à proposta enviada pelo governo ao Congresso em 
setembro. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020100816197205-reforma-administrativa-
deveria-incluir-atuais-servidores-propoe-frente-parlamentar/
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