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Questionado sobre cheques de Queiroz a
Michelle, Bolsonaro diz a jornalista: 'Minha
vontade é encher tua boca na porrada'

Presidente não respondeu a perguntas sobre R$ 89 mil em cheques
para primeira-dama, nem sobre movimentações da empresa do filho,

senador Flávio Bolsonaro.
Fonte: G1

, 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/23/questionado-sobre-cheque-de-queiroz-a-michelle-bolsonaro-diz-a-jornalistas-minha-vontade-e-encher-tua-boca-de-porrada.ghtml
https://forms.gle/QqiLu6JYXV4x5DDA6
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
http://www.cavitalbrazil.com.br


Sociedade 

Em greve há cinco dias, funcionários

dos Correios no AC ainda aguardam

para negociar com a empresa

Trabalhador morre em supermercado no

Recife, corpo é coberto por guarda-sóis, e local

continua funcionando
O  representante de vendas morreu enquanto trabalhava

em supermercado no Recife e foi coberto com guarda-sóis e
isolado por caixas e tapumes improvisados. 

O aborto legal de uma criança de 10 anos que foi estuprada no Espírito
Santo virou campo de batalha no Brasil; ele é mais um dos muitos casos de

estupro de crianças e adolescentes no país; a cada hora, quatro meninas
de até 13 anos são estupradas.

Brasil registra 6 abortos por dia em

meninas entre 10 e 14 anos estupradas
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Dois moradores de rua morrem

em SP após madrugada mais

fria do ano

Fonte: folha

Fonte: G1 

Corpos foram encontrados no centro;
mínima foi de 8,2ºC por volta da 1h

Sindicato deve começar negociações na próxima
semana com a empresa. Presidente acredita que

situação deve ser mediada pelo TST.

Fonte: G1 

Fonte: G1 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/08/17/brasil-registra-6-abortos-por-dia-em-meninas-entre-10-e-14-anos-estupradas.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/dois-moradores-de-rua-morrem-em-sp-apos-madrugada-mais-fria-do-ano.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail
https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/ac/acre/noticia/2020/08/22/em-greve-ha-cinco-dias-funcionarios-dos-correios-no-ac-ainda-aguardam-para-negociar-com-a-empresa.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/08/19/representante-de-vendas-morre-em-supermercado-no-recife-e-corpo-e-coberto-por-guarda-sois.ghtml


Política e internacional 

Denúncia de estupro de

adolescente por 30 homens

causa indignação em Israel

Oposicionista russo é

internado em coma por

possível envenenamento

Desde a noite de quinta-feira, manifestações
espontâneas aconteceram em diferentes

cidades como Tel Aviv e Jerusalém em apoio
à jovem e para condenar a violência sexual

sofrida por mulheres

Ao ser questionado por repórter sobre depósitos de Queiroz na
conta de Michelle Bolsonaro, presidente respondeu: "Vontade de

encher sua cara de porrada". 

 Após ameaça de Bolsonaro, Maia e Gilmar

defendem liberdade de imprensa

Alexei Navalni está na UTI de um hospital
siberiano, segundo sua porta-voz, que

suspeita da presença de uma substância
tóxica em seu chá. 

Fonte: El País Fonte: G1 
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Obra de transposição do rio São Francisco

vaza e governo evacua 2.000 pessoas no CE

Barragem Jati faz parte de trecho da integração do rio
São Francisco inaugurado em junho pelo presidente

Jair Bolsonaro
Fonte: folha

Fonte: Estadão 

Candidato, Joe Biden

se apresenta como o

presidente que salvará

os EUA da “escuridão” da

era Trump

Fonte: El País Fonte: El País 

Kamala Harris aceita

indicação e se torna a

primeira mulher negra

candidata de um grande

partido nos EUA

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-ameaca-de-bolsonaro-maia-e-gilmar-defendem-liberdade-de-imprensa,70003410585
https://www.folhape.com.br/noticias/obra-de-transposicao-do-rio-sao-francisco-vaza-e-governo-evacua-2000/151976/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/08/21/suposto-estupro-de-adolescente-por-30-homens-causa-indignacao-em-israel.ghtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-20/oposicionista-russo-e-internado-em-coma-por-possivel-envenenamento.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-20/kamala-harris-aceita-indicacao-e-se-torna-a-primeira-mulher-negra-como-candidata-de-um-grande-partido-nos-eua.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-08-21/ao-vivo-biden-discursa-e-se-converte-no-rival-oficial-de-trump-na-disputa-pela-casa-branca.html


Saúde 

Fiocruz poderá começar a produzir vacina

contra Covid-19 a partir de abril, diz

Ministério da Saúde

Anvisa autoriza testes de mais uma

vacina contra Covid-19 no Brasil

Governo federal firmou um acordo de R$ 1,9 bilhão para a aquisição
de pelo menos 100 milhões de doses do insumo e a transferência da

tecnologia para a fabricação da vacina no Brasil

O ensaio clínico de fase 3 tem previsão de participação de 7 mil
voluntários em 7 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. É a quarta vacina

a obter autorização de testes no país.

Índice que mostra quantas pessoas em
média um paciente infectado atinge com a
doença está abaixo de zero, de acordo com
relatório semanal. 

Fonte: o globo
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Reabertura de escolas seria segura apenas com

limite de 20% dos alunos, calcula simulador

Ferramenta feita por pesquisadores calcula dispersão do
vírus; Estado de São Paulo prevê retorno com 35% dos

estudantes na primeira etapa

Brasil mostra desaceleração na taxa de

transmissão da Covid-19 pela primeira

vez desde abril

Fonte: Estadão 

Fonte: G1 

Fonte: G1 

https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/bemestar/coronavirus/noticia/2020/08/19/brasil-mostra-desaceleracao-na-taxa-de-transmissao-da-covid-19-pela-primeira-vez-desde-abril-aponta-imperial-college.ghtml
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,reabertura-de-escolas-seria-segura-apenas-com-limite-de-20-dos-alunos-calcula-simulador,70003408730.amp?__twitter_impression=true&s=08
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/fiocruz-podera-comecar-produzir-vacina-contra-covid-19-partir-de-abril-diz-ministerio-da-saude-1-24597858
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/08/18/anvisa-autoriza-testes-de-mais-uma-vacina-contra-covid-19-no-brasil.ghtml 


Economia e meio ambiente 

O Pantanal queima e aumenta a

pressão sobre a gestão ambiental

no Brasil

Metade dos bares e restaurantes da
capital paulista fechou sem o auxílio

prometido pelo Governo federal. insira 

Ao todo, foram encontradas 383 partículas plásticas no trato
gastrointestinal e em brânquias de 67 de 68 peixes coletados em

riachos de comunidades ribeirinhas no Pará.

O Paraná é o estado que mais desmatou
Mata Atlântica no Sul e o terceiro do país,

atrás da Bahia e de Minas Gerais.

Desmatamento da Mata Atlântica

no 1º semestre já é maior do

que em 2019

Fonte: El País 

Fonte: G1 
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Pesquisadores acham plástico dentro de 98% dos

peixes analisados em estudo na Amazônia

Queimadas recorde mudaram o cenário até da capital
mato-grossense, a 200 quilômetros da reserva, com o tradicional

céu azul de Cuiabá tingido de cinza. Fogo ameaça araras-azul

Sem crédito para

atravessar a pandemia, São

Paulo ‘passa o ponto’

Fonte: G1

Fonte: El País 

Bolsonaro confirma auxílio

emergencial até dezembro:

‘Só não sei o valor’
Durante visita ao Rio Grande do Norte,

presidente ressaltou o custo do
programa e disse que é preciso investir
em emprego, mas garantiu a extensão 

Fonte: veja 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/08/22/desmatamento-da-mata-atlantica-no-1o-semestre-ja-e-maior-do-que-em-2019.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/19/pesquisadores-acham-plastico-dentro-de-98-dos-peixes-analisados-em-estudo-na-amazonia.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-21/o-pantanal-queima-e-aumenta-a-pressao-sobre-a-gestao-ambiental-no-brasil.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-08-17/sem-credito-para-atravessar-a-pandemia-sao-paulo-passa-o-ponto.html
https://veja.abril.com.br/economia/bolsonaro-confirma-auxilio-emergencial-ate-dezembro-so-nao-sei-o-valor/



