
Título tópico Veículo Chamada Link

G1

Podemos dizer que
renascemos', diz Luciano Huck
após pouso forçado http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015

G1

Choros e gritos', diz piloto de
avião com Angélica e Luciano
Huck http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/no

R7

Hospital deve emitir boletim
médico de Angélica e Luciano
Huck nas próximas horas http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/

R7

Após acidente de avião, foto de
Angélica com rosto machucado
em maca de hospital vaza na
internet http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/

Jornal Nacional

Piloto do bimotor explica como
evitou tragédia com Angélica e
Luciano Huck http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Hoje em Dia

Passamos por um milagre', diz
Huck sobre pouso forçado em
MS http://www.hojeemdia.com.br/noticias/pass

Fantástico

‘Deus ajudou’, diz piloto sobre
pouso de emergência com Huck
e Angélica http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015

G1

Filhos tentavam acalmar
Angélica, diz fazendeiro que
ajudou família em MS http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/no

R7

Luciano Huck e Angélica relatam
pânico no avião e desespero do
filho mais velho: "Não quero
morrer" http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/

R7

Angélica deixa o hospital
chorando ao lado de Luciano
Huck http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/

Época

Após acidente, Luciano Huck é
substituído por Paulo Gustavo
no comando de evento http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/br

Istoé

Dilma anuncia fundo de US$ 50
bi com banco chinês e ferrovia
até o Pacífico http://www.istoe.com.br/reportagens/4188

O Tempo
Brasil e China confirmam
acordos de mais de US$ 53 bi http://www.otempo.com.br/capa/mundo/br

Veja
Banco chinês fecha acordo de
US$ 3 bi com Petrobras http://veja.abril.com.br/noticia/economia/b

Época

Dilma assina acordos de
cooperação estimados em US$
53 bilhões com a China http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

UOL

Acordos entre China e Brasil têm
efeito prático em apenas 4
setores http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201

Estado de Minas

Supremo adia para dezembro
demissões de 59 mil afetados
pela Lei 100 http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

STF adia demissão de
professores sem concurso em
Minas Gerais http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo

STF adia demissão de 59 mil
servidores da Lei 100 para
dezembro http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Hoje em Dia

Governo de Minas mantém
contrato temporário para
profissionais da educação http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Veja
Dilma acena com cargos ao
PMDB por ajuste fiscal http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-t

Jornal da Record

Câmara adia decisão sobre folha
de pagamento e petistas se
opõem ao ajuste fiscal http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

UOL

Por ajuste fiscal, Dilma promete
a Temer enquadrar senadores
do PT http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201
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http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/hospital-deve-emitir-boletim-medico-de-angelica-e-luciano-huck-nas-proximas-horas-25052015
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http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1631681-acordos-entre-china-e-brasil-tem-efeito-pratico-em-apenas-4-setores.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/05/20/interna_politica,649628/supremo-adia-para-dezembro-demissoes-de-59-mil-afetados-pela-lei-100.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/stf-adia-demiss-o-de-professores-sem-concurso-em-minas-gerais-1.319555
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/stf-adia-demiss%C3%A3o-de-59-mil-servidores-da-lei-100-para-dezembro-1.1042043
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/governo-de-minas-mantem-contrato-temporario-para-profissionais-da-educac-o-1.320898
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-tambem-acena-com-cargos-ao-pmdb-por-ajuste-fiscal
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/camara-adia-decisao-sobre-folha-de-pagamento-e-petistas-se-opoem-ao-ajuste-fiscal-20052015
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1633605-por-ajuste-fiscal-dilma-promete-a-temer-enquadrar-senadores-do-pt.shtml


Jornal da Band

Senado retoma votação de
medida provisória do ajuste
fiscal http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Istoé
Senado retoma hoje votação do
ajuste fiscal http://www.istoe.com.br/reportagens/4198

Época

Entenda as MPs essenciais para
o ajuste fiscal que o Senado vota
nesta semana http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

G1
Protestos contra terceirização e
ajuste fiscal http://g1.globo.com/politica/ao-vivo/2015/

Jornal do SBT

Dilma se reúne com ministros
para avaliar cortes no
Orçamento http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News

Dilma se reúne com ministros
neste domingo para definir
cortes http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

O Tempo

Cortes no Orçamento serão de
R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões,
diz Levy http://www.otempo.com.br/capa/economia/

Istoé

Corte de gastos será
concentrado em investimentos e
atingirá o "Minha Casa" http://www.istoe.com.br/reportagens/4187

Jornal Nacional

Congresso inicia série de
votações sobre tamanho no
corte do orçamento http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

RedeTV News
Cortes no Orçamento vão
depender de votação de ajuste http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal da Band
Dilma diz que corte no
orçamento será o necessário http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal Nacional

Governo irá anunciar valor do
corte no orçamento de 2015
nesta sexta (22) http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

R7

Com corte de gastos do
governo, brasileiros devem
apertar os cintos e economizar http://noticias.r7.com/brasil/com-corte-de-g

Jornal da Record

Polícia suíça prende ex-
presidente da CBF e outros seis
dirigentes da FIFA http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

UOL

Levy diz que corte no Orçamento
foi 'adequado', mas arrecadação
preocupa http://economia.uol.com.br/noticias/redaca

O Tempo

Governo mobiliza aliados para
aprovar nome de Fachin no
Senado http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Estado de Minas

Senado aprova o nome de Luiz
Fachin para a vaga no Supremo
Tribunal Federal http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Por 52 votos a 27, Senado
aprova indicação de Fachin ao
STF http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Luiz Fachin é aprovado pelo
Senado com 52 votos a favor http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

RedeTV News
Senado aprova Fachin como
novo ministro do STF http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez

Senado aprova indicação de
Luiz Fachin para vaga de
ministro do Supremo http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja
Morre ciclista esfaqueado na
Zona Sul do Rio de Janeiro http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/morre-

Época

Em post, filha de ciclista morto
no Rio desabafa: "Uma bicicleta
por uma vida" http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Veja

Menor suspeito de ter
esfaqueado ciclista no Rio é
detido http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/menor

Época

Polícia apreende adolescente
suspeito de esfaquear e matar
ciclista no Rio http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Aprovação de Fachin
ao STF

Ciclista assassinado
no RJ

http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/05/26/15486172-senado-retoma-votacao-de-medida-provisoria-do-ajuste-fiscal.html
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http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/05/entenda-mps-essenciais-para-o-ajuste-fiscal-que-o-senado-vota-nesta-semana.html
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http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/dilma-se-reune-com-ministros-neste-domingo-para-definir-cortes
http://www.otempo.com.br/capa/economia/cortes-no-or%C3%A7amento-ser%C3%A3o-de-r-70-bilh%C3%B5es-a-r-80-bilh%C3%B5es-diz-levy-1.1040883
http://www.istoe.com.br/reportagens/418770_CORTE+DE+GASTOS+SERA+CONCENTRADO+EM+INVESTIMENTOS+E+ATINGIRA+O+MINHA+CASA+?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/congresso-inicia-serie-de-votacoes-sobre-tamanho-no-corte-do-orcamento.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/cortes-no-orcamento-vao-depender-de-votacao-de-ajuste
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/05/19/15478672-dilma-diz-que-corte-no-orcamento-sera-o-necessario.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/governo-ira-anunciar-valor-do-corte-no-orcamento-de-2015-na-sexta-22.html
http://noticias.r7.com/brasil/com-corte-de-gastos-do-governo-brasileiros-devem-apertar-os-cintos-e-economizar-26052015
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/policia-suica-prende-ex-presidente-da-cbf-e-outros-seis-dirigentes-da-fifa-27052015
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/05/25/apos-corte-de-despesas-levy-diz-que-queda-de-arrecadacao-preocupa.htm
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/governo-mobiliza-aliados-para-aprovar-nome-de-fachin-no-senado-1.1040929
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/05/19/interna_politica,649249/senado-aprova-o-nome-de-luiz-fachin-para-a-vaga-no-supremo-tribunal-f.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/por-52-votos-a-27-senado-aprova-indicac-o-de-fachin-ao-stf-1.319309
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/luiz-fachin-%C3%A9-aprovado-pelo-senado-com-52-votos-a-favor-1.1041452
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/senado-aprova-fachin-como-novo-ministro-do-stf
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/senado-aprova-indicacao-de-luiz-fachin-para-vaga-de-ministro-do-supremo/4193199/
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/morre-ciclista-esfaqueado-no-rio-de-janeiro
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/05/em-post-filha-de-ciclista-morto-no-rio-desabafa-uma-bicicleta-por-uma-vida.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/menor-suspeito-de-ter-esfaqueado-ciclista-no-rio-e-detido
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/05/policia-apreende-adolescente-suspeito-de-esfaquear-e-matar-ciclista-no-rio.html


Fantástico

Mecânico da bicicleta de médico
morto lembra que levou 4
facadas http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015

Jornal das Dez

Jovem de 15 anos acusa outro
menor por facadas que mataram
médico no Rio http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1

Polícia suíça prende Marin e
outros dirigentes da Fifa em
Zurique http://globoesporte.globo.com/futebol/futeb

UOL

Marin, ex-presidente da CBF, é
detido na Suíça acusado de
corrupção http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015

UOL

Del Nero liga contratos sob
investigação à gestão Ricardo
Teixeira http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015

R7

José Maria Marin está entre os
sete dirigentes presos em
operação contra corrupção na
Fifa http://esportes.r7.com/futebol/jose-maria-

R7
Cosme: escândalo na Fifa atinge
em cheio a farra no Brasil http://esportes.r7.com/blogs/cosme-rimoli/

Estado de Minas

Ex-presidente da CBF e outros
dirigentes são presos em novo
caso de corrupção na Fifa http://www.mg.superesportes.com.br/app/

O Tempo

Marin recebeu R$ 2 mi por ano
de propina para acordo da Copa
no Brasil http://www.otempo.com.br/superfc/marin-r

Veja

Ex-presidente da CBF e
dirigentes da Fifa são detidos na
Suíça por corrupção http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/ex-p

UOL

Sob pressão para adiar eleição,
Blatter cancela presença em
evento oficial http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015

R7
Prisão de Marin pode afetar todo
futebol brasileiro http://esportes.r7.com/futebol/prisao-de-m

R7

Escândalo do futebol é a
oportunidade de Dilma acabar
com os privilégios da CBF. http://esportes.r7.com/blogs/cosme-rimoli/

Jornal Nacional

Mais um dirigente da Fifa é
preso após escândalo sobre
corrupção http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band
Presidente da CBF deixa Suíça
de repente e causa espanto http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal do SBT
Presidente da Rússia defende a
Fifa http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Presidente da Fifa diz que
corruptos são minoria no futebol http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

RedeTV News
Nome de Marin é retirado de
prédio da CBF http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez

Sete executivos da Fifa são
presos e indiciados por
corrupção http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

R7

Congresso da Fifa é retomado
após ameaça de bomba em
Zurique http://esportes.r7.com/futebol/congresso-d

RedeTV News
Brasil vai cooperar com
investigação na Fifa http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Estado de Minas

Justiça suíça não vai conceder
liberdade condicional para Marin
responder em liberdade http://www.mg.superesportes.com.br/app/

O Tempo
Mesmo com escândalo, Blatter é
reeleito presidente da Fifa http://www.otempo.com.br/superfc/mesmo

Estado de Minas
Corpo de jornalista é encontrado
decapitado em Padre Paraíso http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Corpo decapitado pode ser de
jornalista político desaparecido
no interior de Minas Gerais http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/c

O Tempo

Polícia investiga se corpo
decapitado é de jornalista
desaparecido http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C

Corrupção na FIFA

Jornalista
assassinado em Padre

Paraíso-MG
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http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-internacional/2015/05/27/noticia_futebol_internacional,311179/ex-presidente-da-cbf-e-outros-dirigentes-sao-presos-em-novo-caso-de-corrupcao-na-fifa.shtml
http://www.otempo.com.br/superfc/marin-recebeu-r-2-mi-por-ano-de-propina-para-acordo-da-copa-no-brasil-1.1046007
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/ex-presidente-da-cbf-e-dirigentes-da-fifa-sao-detidos-na-suica-por-corrupcao
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/05/1634743-sob-pressao-para-adiar-eleicao-blatter-cancela-presenca-em-evento-oficial.shtml
http://esportes.r7.com/futebol/prisao-de-marin-pode-afetar-todo-futebol-brasileiro-28052015
http://esportes.r7.com/blogs/cosme-rimoli/escandalo-do-futebol-e-a-oportunidade-de-dilma-acabar-com-os-privilegios-da-cbf-marco-polo-tenta-se-defender-da-intervencao-e-marin-pode-pegar-20-anos-de-cadeia-nos-estados-unidos-27052015/
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/mais-um-dirigente-da-fifa-e-preso-apos-escandalo-sobre-corrupcao.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/05/28/15488539-presidente-da-cbf-deixa-suica-de-repente-e-causa-espanto.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/53166/Presidente-da-Russia-defende-a-Fifa.html
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/presidente-da-fifa-diz-que-corruptos-sao-minoria-no-futebol
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/nome-de-marin-e-retirado-de-predio-da-cbf
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http://esportes.r7.com/futebol/congresso-da-fifa-e-retomado-apos-ameaca-de-bomba-em-zurique-29052015
http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv-news/brasil-vai-cooperar-com-investigacao-na-fifa
http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-internacional/2015/05/29/noticia_futebol_internacional,311373/justica-suica-nao-vai-conceder-liberdade-condicional-para-marin-responder-em-liberdade.shtml
http://www.otempo.com.br/superfc/mesmo-com-esc%C3%A2ndalo-blatter-%C3%A9-reeleito-presidente-da-fifa-1.1047408
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/05/18/interna_gerais,648879/corpo-de-jornalista-e-encontrado-decapitado-em-padre-paraiso.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/corpo-decapitado-pode-ser-de-jornalista-politico-desaparecido-no-interior-de-minas-gerais-1.319042
http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-investiga-se-corpo-decapitado-%C3%A9-de-jornalista-desaparecido-1.1040920


Época

Jornalista investigativo é
encontrado decapitado em
Minas Gerais http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal Nacional

Senadores debatem mudanças
no seguro-desemprego e abono
salarial http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

RedeTV News

Votação da MP do seguro-
desemprego é adiada no
Senado http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Estado de Minas
Senado aprova MP que restringe
o acesso ao seguro-desemprego http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Senado aprova MP que muda
regras de acesso ao seguro-
desemprego e abono salarial http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Estado de Minas

Moro abre ação penal contra ex-
deputados investigados na Lava-
Jato http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Justiça abre ação e quatro ex-
deputados viram réus na 'Lava
Jato' http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

RedeTV News
Quatro ex-deputados viram réus
da Lava Jato http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Veja

Grampos, intrigas e troca de
acusações ameaçam a
Operação Lava-Jato http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/gramp

Jornal do SBT
CPI da Petrobras ouve ex-diretor
da SBM Offshore em Londres http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

G1
PF faz 13ª fase da Lava Jato e
prende 1 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015

RedeTV News
CPI da Petrobras pode pedir
exumação de Janene http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Estado de Minas

Justiça bloqueia R$ 78 milhões
de alvos da nova fase da Lava-
Jato http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Lobista preso na "Lava Jato" é
alvo central de apuração que
envolve Dirceu e PT http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

UOL

Vaccari e três ex-deputados
presos na Lava Jato irão para
cadeia comum http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Estado de Minas

Dono de empreiteira confirmou
'comissões' em contrato do pré-
sal http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Istoé

Dono de empreiteira confirmou
"comissões" em contrato do pré-
sal http://www.istoe.com.br/reportagens/4196

Jornal das Dez
Nestor Cerveró é condenado a
cinco anos de prisão http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Istoé

Executivo confirma cartel de
empreiteiras na CPI da
Petrobras http://www.istoe.com.br/reportagens/4198

Época

Ex-tesoureiro do PT e três ex-
deputados serão transferidos
para penitenciária http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Istoé

Justiça condena Cerveró a cinco
anos de prisão por lavagem de
dinheiro http://www.istoe.com.br/reportagens/4198

Época

Nestor Cerveró, ex-diretor da
Petrobras, é condenado a cinco
anos de prisão http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal Nacional

Comissão não vota reforma
política, e Cunha leva discussão
para o plenário http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Istoé

Cunha descarta relatório de
comissão e leva reforma política
ao plenário http://www.istoe.com.br/reportagens/4197

Jornal da Record

Eduardo Cunha cancela votação
da Reforma Política e
surpreende deputados http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Mudança no seguro
desemprego

Operação Lava Jato

Reforma política
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http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/eduardo-cunha-cancela-votacao-da-reforma-politica-e-surpreende-deputados-25052015


Jornal do SBT
Câmara decide votar a reforma
política no plenário http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Votação da reforma política deve
começar nesta terça (26) http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal das Dez

Deputados começam a votar
propostas de mudanças no
sistema político brasileiro http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Reforma política: distritão é
derrotado na Câmara dos
Deputados http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Em derrota de Cunha, plenário
da Câmara derruba distritão http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Câmara rejeita o distritão em
derrota de Eduardo Cunha http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Jornal Nacional

Deputados reclamam durante
votação de item da reforma
política http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Veja
Câmara derrota Cunha e deve
enterrar reforma política http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/camar

Época
As propostas de reforma política
que serão votadas nesta terça http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Carta Capital
Câmara rejeita financiamento
empresarial de campanha http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlat

G1

Deputados aprovam fim da
reeleição para presidente,
governador e prefeito http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05

UOL

Câmara aprova fim da reeleição
para presidente, governador e
prefeito http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

Jornal Nacional

Câmara rejeita fim das
coligações partidárias nas
eleições proporcionais http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band
Câmara vota pontos da reforma
política nesta quinta http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Partidos tentam anular votação
da Reforma Política no Supremo
Tribunal Federal http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

RedeTV News
Câmara aprova financiamento
de empresas para partidos http://www.redetv.uol.com.br/videos/redetv

Jornal do SBT
Câmara aprova o fim da
reeleição para cargos executivos http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez
Deputados rejeitam maioria das
propostas de reforma política http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Cunha nega quebra de acordo
na votação de financiamento de
campanhas http://www.em.com.br/app/noticia/politica/
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