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Jornal da Alterosa

PBH fechará bares no entorno da
PUC Minas após morte de
universitário http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas

PBH comprova participação de
bares na divulgação de calouradas
no entorno da PUC http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

O Tempo

PUC Minas e associação de
moradores vão pedir fim das festas
no bairro http://www.otempo.com.br/cidades/puc-mi

Estado de Minas

Homem que matou estudante em
bar em frente à PUC é indiciado por
dois crimes http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

O Tempo
Homem que matou estudante de
direito é indiciado por dois crimes http://www.otempo.com.br/cidades/homem

MGTV

No 1º dia útil após aumento de
tarifa de ônibus, população
demonstra insatisfação em BH http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

População de BH é surpreendida
com aumento de passagens de
ônibus nesta segunda http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

MGTV

Defensoria propõe ação para
reverter aumento de passagens em
Belo Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

Defensoria Pública entra com ação
contra aumento das passagens de
ônibus em BH http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas

PM prende ao menos 50 pessoas
após protesto contra reajuste das
passagens http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Ato contra aumento da tarifa de
ônibus termina em confusão no
Centro de BH http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/at

O Tempo

Após protesto, PM prende ao
menos 50 pessoas em hotel no
Centro de BH http://www.otempo.com.br/cidades/aproxi

MGTV

Protesto contra aumento de
passagens de ônibus termina em
confusão em Belo Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

PM reprime protesto com bombas e
tiros de borracha e Rua da Bahia
vira campo de guerra em BH http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Jornal da Alterosa
PM explica atos violentos em
manifestação pacífica em BH http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Estado de Minas

Defensoria Pública vai buscar
garantias para manifestação desta
sexta-feira em BH http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

O Tempo

PM aponta apenas 3 feridos
enquanto movimentos falam em ao
menos 100 http://www.otempo.com.br/cidades/pm-ap

Veja
Emprego na indústria cai pelo sexto
mês seguido http://veja.abril.com.br/noticia/economia/e

Veja
Desemprego atinge o maior nível
para julho desde 2009, diz IBGE http://veja.abril.com.br/noticia/economia/d

Istoé

Desemprego acelera para 7,5% em
julho e atinge a maior taxa para o
mês em seis anos http://www.istoe.com.br/reportagens/4329

UOL
Renan e Levy lançam 28 propostas
contra a crise http://click.uol.com.br/?rf=homec-submanc

Veja
Renan apresenta agenda anticrise
à equipe econômica do governo http://veja.abril.com.br/noticia/economia/re

Estado de Minas

Moody's rebaixa rating do Brasil de
Baa2 para Baa3, com perspectiva
estável http://www.em.com.br/app/noticia/economi

Hoje em Dia
Moody's prevê recessão em 2015 e
estagnação em 2016 para o Brasil http://www.hojeemdia.com.br/noticias/eco

O Tempo
Agência de risco rebaixa nota do
Brasil http://www.otempo.com.br/capa/economia/

Jornal do SBT
Governo elogia agenda do Senado
para tirar o país da crise http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

RedeTV News
Agência de risco rebaixa nota de
crédito do Brasil http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Dilma diz que propostas
apresentadas por Renan Calheiros
coincidem com agenda do governo http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

MGTV

Em MG, inadimplentes crescem
5,47% em julho, em comparação
com período no ano passado http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Record
Senado começa a discutir principais
pontos da agenda positiva http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Estado de Minas
Mercado prevê retração do PIB em
2016 pela 1ª vez http://www.em.com.br/app/noticia/economi

UOL

Governo prepara pacote que inclui
crédito para empresa que não
demitir http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchet

UOL
Arrecadação de impostos tem pior
julho em 5 anos http://click.uol.com.br/?rf=homec-submanc

Jornal Nacional
Arrecadação de impostos no Brasil
cai quase 3% em relação a 2014 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Governo registra quarto mês
seguido de queda na arrecadação
de impostos http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal das Dez

Inadimplência dos consumidores
tem a maior alta para julho desde
2011 http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Estado de Minas

Arrecadação do governo federal de
janeiro a julho é a pior em cinco
anos http://www.em.com.br/app/noticia/economi

RedeTV News
Arrecadação do governo tem pior
julho em cinco anos http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Prévia do PIB aponta queda de
1,89% da economia brasileira no
segundo trimestre http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Veja
Prévia do PIB indica recessão
técnica no 2º trimestre http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pr

Veja

Uso de bancos públicos para ajudar
indústria mostra que Dilma persiste
nos mesmos erros http://veja.abril.com.br/noticia/economia/us

Veja
A ‘agenda Brasil’ que aterroriza os
políticos http://veja.abril.com.br/blog/mercados/mer

Istoé

Para aumentar receita, Estados
querem elevar impostos como
ICMS e IPVA http://www.istoe.com.br/reportagens/4329

Estado de Minas
Copasa confirma que Grande BH
não terá racionamento de água http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2

Hoje em Dia

Copasa descarta racionamento de
água e sobretaxa em contas na
Grande BH http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/c

O Tempo
Copasa descarta racionamento,
mas pede revisão tarifária http://www.otempo.com.br/capa/economia/

UOL

Torneiras secas TCE culpa gestões
do PSDB e DEM
por crise da água em São Paulo http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchet

Jornal Nacional
Distribuidoras estudam mudar
forma de cobrar água http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

MGTV

Seminário das Águas discute
desafios da crise hídrica e situação
das bacias de MG http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal Nacional

Governo de SP reconhece pela 1ª
vez que situação de reservatórios é
crítica http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal Nacional
Dilma critica o que chamou de vale-
tudo para atingir governos http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

Dilma tenta isolar Câmara dos
Deputados e se aproximar do
Senado http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Radar #32 - coleta de 10 a 21 de agosto de 2015

1 - Assassinato de
aluno da PUC-Minas

2 - Aumento de
passagens em BH

3 - Aumento do
desemprego

4 - Crise econômica

5 - Crise hídrica

6 - Crise política

http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/11/noticia-ja-1edicao,138499/pbh-fechara-bares-no-entorno-da-puc-minas-apos-morte-de-universitario.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/08/11/interna_gerais,677378/pbh-diz-que-bares-ja-participaram-de-divulgacao-de-festas-no-entorno-d.shtml
http://www.otempo.com.br/cidades/puc-minas-e-associa%C3%A7%C3%A3o-de-moradores-v%C3%A3o-pedir-fim-das-festas-no-bairro-1.1084468
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/08/21/interna_gerais,680664/homem-que-matou-estudante-em-bar-em-frente-a-puc-e-indiciado-por-dois.shtml
http://www.otempo.com.br/cidades/homem-que-matou-estudante-de-direito-%C3%A9-indiciado-por-dois-crimes-1.1092115
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/no-1-dia-util-apos-aumento-de-tarifa-de-onibus-populacao-demonstra-insatisfacao-em-bh/4381880/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/10/noticia-ja-1edicao,138465/populacao-de-bh-e-surpreendida-com-aumento-de-passagens-de-onibus-nest.shtml
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/defensoria-propoe-acao-para-reverter-aumento-de-passagens-em-belo-horizonte/4387652/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/12/noticia-ja-1edicao,138588/defensoria-publica-entra-com-acao-contra-aumento-das-passagens-de-onibus-em-bh.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/08/12/interna_gerais,677732/acompanhe-a-manifestacao-contra-o-aumento-das-passagens-de-onibus-em-b.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/ato-contra-aumento-da-tarifa-de-onibus-termina-em-confus-o-no-centro-de-bh-1.339324
http://www.otempo.com.br/cidades/aproximadamente-50-pessoas-s%C3%A3o-detidas-em-protesto-no-centro-1.1084460
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/protesto-contra-aumento-de-passagens-de-onibus-termina-em-confusao-em-belo-horizonte/4390545/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/13/noticia-ja-1edicao,138643/pm-reprime-protesto-com-bombas-e-tiros-de-borracha-e-rua-da-bahia-vira-campo-de-guerra-em-bh.shtml
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/13/noticia-ja-1edicao,138644/pm-explica-atos-violentos-em-manifestacao-pacifica-em-bh.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/08/13/interna_gerais,678147/defensoria-publica-vai-buscar-garantias-para-manifestacao-desta-sexta-feira-em-bh.shtml
http://www.otempo.com.br/cidades/pm-aponta-apenas-3-feridos-enquanto-movimentos-falam-em-ao-menos-100-1.1085041
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/emprego-na-industria-cai-pelo-sexto-mes-seguido
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/desemprego-atinge-o-maior-nivel-para-julho-desde-2009-diz-ibge
http://www.istoe.com.br/reportagens/432999_DESEMPREGO+ACELERA+PARA+7+5+EM+JULHO+E+ATINGE+A+MAIOR+TAXA+PARA+O+MES+EM+SEIS+ANOS?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://click.uol.com.br/?rf=homec-submanchete-topo-modulo2&pos=mod-1;topo&u=http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/08/10/conheca-a-agenda-brasil-tentativa-do-governo-para-debelar-a-crise/
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/renan-apresenta-agenda-anticrise-a-equipe-economica-do-governo
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/11/internas_economia,677380/moody-s-rebaixa-rating-do-brasil-para-baa3-de-baa2-com-perspectiva-estavel.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/economia-e-negocios/moody-s-preve-recess-o-em-2015-e-estagnac-o-em-2016-para-o-brasil-1.339073
http://www.otempo.com.br/capa/economia/ag%C3%AAncia-de-risco-rebaixa-nota-do-brasil-1.1083448
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/55062/Governo-elogia-agenda-do-Senado-para-tirar-o-pais-da-crise.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/economia/agencia-de-risco-rebaixa-nota-de-credito-do-brasil
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/dilma-diz-que-propostas-apresentadas-por-renan-calheiros-coincidem-com-agenda-do-governo/4386427/
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/em-mg-inadimplentes-crescem-547-em-julho-em-comparacao-com-periodo-no-ano-passado/4387543/
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/senado-comeca-a-discutir-principais-pontos-da-agenda-positiva-13082015
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/17/internas_economia,679065/mercado-preve-retracao-do-pib-em-2016-pela-1-vez.shtml
http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchete-topo-modulo2&pos=mod-1;topo&u=http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1670275-governo-prepara-pacote-que-inclui-credito-de-banco-publico-a-empresas.shtml
http://click.uol.com.br/?rf=homec-submanchete-topo-modulo1&pos=mod-1;topo&u=http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/18/arrecadacao-de-impostos-tem-pior-julho-em-cinco-anos.htm
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/arrecadacao-de-impostos-no-brasil-cai-quase-3-em-relacao-2014.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/08/18/15578627-governo-registra-quarto-mes-seguido-de-queda-na-arrecadacao-de-impostos.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/inadimplencia-dos-consumidores-tem-a-maior-alta-para-julho-desde-2011/4400972/
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/08/18/internas_economia,679562/arrecadacao-do-governo-federal-de-janeiro-a-julho-e-a-pior-em-cinco-anos.shtml
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/economia/arrecadacao-do-governo-tem-pior-julho-em-cinco-anos
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/previa-do-pib-aponta-queda-de-189-da-economia-brasileira-no-segundo-trimestre/4406499/
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/previa-do-pib-indica-recessao-tecnica-no-2-tri
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/uso-de-bancos-publicos-para-ajudar-industria-mostra-que-dilma-persiste-nos-mesmos-erros
http://veja.abril.com.br/blog/mercados/mercado-de-ideias/a-agenda-brasil-que-aterroriza-os-politicos/
http://www.istoe.com.br/reportagens/432970_PARA+AUMENTAR+RECEITA+ESTADOS+QUEREM+ELEVAR+IMPOSTOS+COMO+ICMS+E+IPVA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/08/10/interna_gerais,677011/copasa-confirma-que-grande-bh-nao-tera-racionamento-de-agua.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/copasa-descarta-racionamento-de-agua-e-sobretaxa-em-contas-na-grande-bh-1.338751
http://www.otempo.com.br/capa/economia/copasa-descarta-racionamento-mas-pede-revis%C3%A3o-tarif%C3%A1ria-1.1082924
http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchete-topo-modulo1&pos=mod-1;topo&u=http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/08/11/tce-culpa-governo-do-estado-por-crise-hidrica-em-sp.htm
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/distribuidoras-de-sp-e-mg-estudam-mudar-forma-de-cobrar-pela-agua.html
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/seminario-das-aguas-discute-desafios-da-crise-hidrica-e-situacao-das-bacias-de-mg/4385040/
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/governo-de-sp-reconhece-pela-1-vez-que-situacao-de-reservatorios-e-critica.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/dilma-critica-o-que-chamou-de-vale-tudo-para-atingir-governos.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/08/10/15569287-dilma-tenta-isolar-camara-dos-deputados-e-se-aproximar-do-senado.html
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Jornal do SBT
Dilma se reúne com ministros para
discutir a crise no governo http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Jornal das Dez

Presidente Dilma antecipa reunião
de coordenação política para este
domingo(9) http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Hoje em Dia

Peço que as pessoas pensem no
Brasil e depois nos projetos
pessoais, diz Dilma http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Renan não considera impeachment
de Dilma como prioritário http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Veja
Aécio: 'Não cabe ao PSDB escolher
desfecho para a crise' http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/nao-c

Istoé
Não cabe à oposição apontar saída
para a crise, dizem Aécio e Alckmin http://www.istoe.com.br/reportagens/4314

Época

Dilma critica 'vale-tudo' na política:
'quem acaba atingida é a
população' http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal Nacional
Temer tenta reconquistas
deputados do PMDB http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

RedeTV News
Em meio à crise, Dilma investe em
'agenda positiva' http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez
Dilma critica vale-tudo para atingir
qualquer governo http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

O Tempo

Renan: não estamos estendendo a
mão a um governo 'efêmero e
falível' http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Jornal Nacional
Temer tenta reconquistar
deputados do PMDB http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band
Temer tenta entendimento entra
Eduardo Cunha e Renan Calheiros http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal da Record

Michel Temer e Lula se unem para
tentar a paz entre governo e
Câmara dos Deputados http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Época
Lula quer iniciar viagens pelo País
para defender PT http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

Época Jamais cogito renunciar, diz Dilma http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Época
Dilma 'ficou de pensar' em ir ao
Congresso reconhecer erros http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

Carta Capital A fênix nativa http://www.cartacapital.com.br/revista/863/

Carta Capital
Política brasileira funciona há muito
tempo no improviso http://www.cartacapital.com.br/politica/polit

Hoje em Dia

Aécio provoca governo e diz que
PSDB não será protagonista do
desfecho da crise http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

Estado de Minas
A solução para a crise será pela
Constituição, diz Aécio http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Veja
Aloysio Nunes: PSDB votará a favor
do impeachment de Dilma http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/aloysi

Veja
Por impeachment, líderes de
protestos vão pressionar TCU http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/por-im

G1

STF julga artigo da Lei de Drogas e
discute se é crime posse para
usuário http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08

R7

Supremo julga hoje caso de usuário
que pode resultar na
descriminalização das drogas http://noticias.r7.com/brasil/supremo-julga-

Carta Capital

Perguntas e respostas:
descriminalização das drogas no
STF http://www.cartacapital.com.br/sociedade/

RedeTV News
STF suspende ação para
descriminalizar o porte de drogas http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Época
Cunha vai tirar AGU da defesa da
Câmara, diz jornal http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal do SBT
Eduardo Cunha pode ficar isolado
politicamente http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

O Tempo
Procurador acusa Cunha de fazer
da AGU sua defesa pessoal http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época

PGR diz que Eduardo Cunha usa
Câmara para se beneficiar na Lava
Jato http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Jornal Nacional

Expectativa de denúncia contra
Cunha deixa Brasília em clima de
suspense http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Estado de Minas
Cunha afirma que não vai deixar
Presidência da Câmara http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Cunha nega intenção de deixar
presidência e responde Janot http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo

Cunha diz que não deixará
comando da Câmara mesmo se for
denunciado http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

UOL

Denúncia de Cunha faz
impeachment perder força, avaliam
ministros http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/0

Hoje em Dia

Cunha reitera inocência e diz que
renúncia não faz parte de seu
vocabulário http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Cunha diz que 'covardia e renúncia'
não fazem parte do seu vocabulário http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

Época

Cunha diz a aliados que denúncia
contra ele mostra que Janot faz
'briga pessoal' http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

UOL

EUA reabrem embaixada em
Havana e reforçam apoio a fim de
embargo http://noticias.uol.com.br/internacional/ulti

Jornal Nacional

Após mais de meio século, Estados
Unidos reabrem embaixada em
Cuba http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Istoé

Haverá contratempos pelo caminho,
mas isso é um começo, afirma
Kerry em Cuba http://www.istoe.com.br/reportagens/4320

G1
Brasil não quer que coloquemos
'fogo' no país, diz Renan http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08

Istoé

Gleisi Hoffman acusa ministros do
TCU de 'oportunismo' ao julgar
contas de Dilma http://www.istoe.com.br/reportagens/4314

Jornal Nacional
TCU dá mais 15 dias para Dilma
explicar contas de 2014 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

R7
Manifestantes gritam para Dilma
"Não vai ter golpe" http://noticias.r7.com/brasil/dilma-e-recebi

G1

Em SP, manifestantes deixam
Largo da Bata e segue para Av.
Paulista http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015

G1

SIGA: 19 estados e DF têm
manifestações a favor da
presidente Dilma http://g1.globo.com/politica/ao-vivo/2015/

Jornal das Dez
Milhares de pessoas vão às ruas
em defesa do governo http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Época
Cidades brasileiras protestam
contra impeachment http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

G1 Mapa das manifestações no Brasil http://especiais.g1.globo.com/politica/map

UOL

Datafolha: Manifestantes em SP
reprovam trabalho de Renan e
Temer http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchet

Jornal Nacional

Após protestos, ministro diz que é
preciso quebrar clima de
intolerância http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal das Dez
Especialistas analisam impacto de
manifestações pelo Brasil http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal das Dez

Manifestações contra o governo
acontecem em mais de 200 cidades
brasileiras http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal das Dez

Vestidos de verde e amarelo,
população protesta contra o
governo com a presença de Aécio
Neves em BH http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz
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http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/55006/Dilma-se-reune-com-ministros-para-discutir-a-crise-no-governo.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/presidente-dilma-antecipa-reuniao-de-coordenacao-politica-para-este-domingo9/4380941/
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/peco-que-as-pessoas-pensem-no-brasil-e-depois-nos-projetos-pessoais-diz-dilma-1.338726
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/renan-n%C3%A3o-considera-impeachment-de-dilma-como-priorit%C3%A1rio-1.1083020
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/nao-cabe-ao-psdb-escolher-desfecho-para-a-crise-diz-aecio
http://www.istoe.com.br/reportagens/431430_NAO+CABE+A+OPOSICAO+APONTAR+SAIDA+PARA+A+CRISE+DIZEM+AECIO+E+ALCKMIN?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/08/dilma-critica-vale-tudo-na-politica-quem-acaba-atingida-e-populacao.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/crise-politica-michel-temer-tenta-reconquistar-os-deputados-do-pmdb.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/em-meio-a-crise-dilma-investe-em-agenda-positiva
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/dilma-critica-vale-tudo-para-atingir-qualquer-governo/4383704/
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/renan-n%C3%A3o-estamos-estendendo-a-m%C3%A3o-a-um-governo-ef%C3%AAmero-e-fal%C3%ADvel-1.1083519
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/crise-politica-michel-temer-tenta-reconquistar-os-deputados-do-pmdb.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/08/12/15571760-temer-tenta-entendimento-entra-eduardo-cunha-e-renan-calheiros.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/michel-temer-e-lula-se-unem-para-tentar-a-paz-entre-governo-e-camara-dos-deputados-13082015
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/08/lula-quer-iniciar-viagens-pelo-pais-para-defender-pt.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/08/jamais-cogito-renunciar-diz-dilma.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/08/dilma-fica-de-pensar-ir-ao-congresso-reconhecer-erros.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/863/a-fenix-nativa-8341.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/politica-brasileira-funciona-ha-muito-tempo-no-improviso-3296.html
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/aecio-provoca-governo-e-diz-que-psdb-n-o-sera-protagonista-do-desfecho-da-crise-1.340461
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/08/18/interna_politica,679637/a-solucao-para-a-crise-sera-pela-constituicao-diz-aecio.shtml
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/aloysio-nunes-psdb-votara-a-favor-do-impeachment-de-dilma
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/por-impeachment-lideres-de-protestos-vao-pressionar-tcu
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/stf-julga-artigo-da-lei-de-drogas-e-discute-se-e-crime-posse-para-usuario.html
http://noticias.r7.com/brasil/supremo-julga-hoje-caso-de-usuario-que-pode-resultar-na-descriminalizacao-das-drogas-13082015
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/perguntas-e-respostas-descriminalizacao-das-drogas-no-stf-3522.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/stf-suspende-acao-para-descriminalizar-o-porte-de-drogas
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/08/cunha-vai-tirar-agu-da-defesa-da-camara-diz-jornal.html
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/55063/Eduardo-Cunha-pode-ficar-isolado-politicamente.html
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/procurador-acusa-cunha-de-fazer-da-agu-sua-defesa-pessoal-1.1085066
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/08/pgr-diz-que-eduardo-cunha-usa-camara-para-se-beneficiar-na-lava-jato.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/expectativa-de-denuncia-contra-cunha-deixa-brasilia-em-clima-de-suspense.html
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/08/19/interna_politica,680078/cunha-afirma-que-nao-vai-deixar-presidencia-da-camara.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/cunha-nega-intenc-o-de-deixar-presidencia-e-responde-janot-1.340986
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/cunha-diz-que-n%C3%A3o-deixar%C3%A1-comando-da-c%C3%A2mara-mesmo-se-for-denunciado-1.1090220
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1671342-denuncia-de-cunha-faz-impeachment-perder-forca-avaliam-ministros.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/cunha-reitera-inocencia-e-diz-que-renuncia-n-o-faz-parte-de-seu-vocabulario-1.341387
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/cunha-diz-que-covardia-e-ren%C3%BAncia-n%C3%A3o-fazem-parte-do-seu-vocabul%C3%A1rio-1.1092120
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/08/cunha-diz-aliados-que-denuncia-contra-ele-mostra-que-janot-faz-briga-pessoal.html
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/08/14/eua-reabrem-embaixada-em-havana-e-ressaltam-apoio-a-derrubada-de-embargo.htm
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/apos-mais-de-meio-seculo-estados-unidos-reabrem-embaixada-em-cuba.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/432050_HAVERA+CONTRATEMPOS+PELO+CAMINHO+MAS+ISSO+E+UM+COMECO+AFIRMA+KERRY+EM+CUBA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/renan-diz-que-sociedade-nao-quer-que-congresso-ponha-fogo-no-pais.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/431425_GLEISI+HOFFMAN+ACUSA+MINISTROS+DO+TCU+DE+OPORTUNISMO+AO+JULGAR+CONTAS+DE+DILMA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/tcu-da-mais-15-dias-para-dilma-explicar-contas-do-governo-em-2014.html
http://noticias.r7.com/brasil/dilma-e-recebida-a-gritos-de-nao-vai-ter-golpe-em-estadio-de-brasilia-12082015
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/grupos-fazem-ato-pro-governo-dilma-em-sao-paulo.html
http://g1.globo.com/politica/ao-vivo/2015/manifestacoes-no-brasil.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/milhares-de-pessoas-vao-as-ruas-em-defesa-do-governo/4409349/
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/08/cidades-brasileiras-protestam-contra-impeachment.html
http://especiais.g1.globo.com/politica/mapa-manifestacoes-no-brasil/16-08-2015/
http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchete-topo-modulo2&pos=mod-1;topo&u=http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1669516-maioria-dos-manifestantes-na-paulista-rejeitam-renan-e-temer-diz-datafolha.shtml
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/apos-protestos-ministro-diz-que-e-preciso-quebrar-clima-de-intolerancia.html
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/especialistas-analisam-impacto-de-manifestacoes-pelo-brasil/4398186/
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/manifestacoes-contra-o-governo-acontecem-em-mais-de-200-cidades-brasileiras/4398172/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/17/noticia-ja-1edicao,138783/vestidos-de-verde-e-amarelo-populacao-protesta-contra-o-governo-com-a-presenca-de-aecio-neves-em-bh.shtml


Título tópico Veículo Chamada Link

O Tempo
Mais da metade dos manifestantes
de BH já votou no PT no passado http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

R7

Boneco de Lula presidiário faz
sucesso e deve ser vendido em
miniaturas http://noticias.r7.com/brasil/boneco-que-cri

Jornal do SBT
Dilma se reúne com ministro para
avaliar as manifestações http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/5

Carta Capital
Os protestos de domingo e a
estratégia da Globo http://www.cartacapital.com.br/blogs/interv

R7

Após morte de Playboy, 6.000
estudantes estão sem aulas em
Costa Barros, zona norte do Rio http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/apos-

Jornal da Record

Traficante mais procurado do Rio
de Janeiro é morto durante
operação policial http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

Jornal das Dez
Enterrado o corpo do traficante
Playboy, no Rio de Janeiro http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1
Antes do crime, Playboy tinha notas
baixas e perfil normal na escola http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2

G1
Bope anuncia prisão de traficante
chefe de facção no Rio http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2

R7
Não aprovava a escolha dele, diz
mãe do traficante Playboy http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/nao-fa

Jornal da Band

Braço direito do traficante Playboy é
morto em tiroteio com policiais no
RJ http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal Nacional

Lava Jato tem novos réus: ex-
diretor da Petrobras Jorge Zelada e
mais 5 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Época
Zelada e mais cinco se tornam réus
em ação penal da Lava Jato http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Jornal da Record

Jorge Zelada, ex-diretor da
Petrobras, é acusado na Operação
Lava Jato http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide

RedeTV News
Sérgio Moro aceita denúncia contra
ex-diretor da Petrobras http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Justiça aceita denúncia contra ex-
diretor da Petrobras e mais cinco
pessoas http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1

Refinaria da Petrobras foi
superfaturada em R$ 673 milhões,
aponta TCU http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

Jornal Nacional
Justiça Federal decide soltar três
investigados http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band
Justiça revoga prisão temporária de
irmão de José Dirceu e mais 2 http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Estado de Minas
Refinaria teve superfaturamento de
R$ 673 mi http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Refinaria de Abreu e Lima foi
superfaturada em R$ 673 milhões http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

G1
PF prende ex-vereador do PT na
Lava Jato http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015

UOL

Lava Jato prende ex-vereador do
PT e investiga contratos do
Planejamento http://click.uol.com.br/?rf=homec-manchet

UOL
Lula defende rapidez em acordo
com empreiteiras http://click.uol.com.br/?rf=homec-submanc

Jornal Nacional

Lava Jato prende ex-vereador do
PT suspeito de ser operador de
corrupção http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band
Suspeito de corrupção, ex-vereador
do PT é preso na Lava Jato http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Veja
Lava Jato mira escritório de
advocacia ligado ao PT http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/nova-f

Veja

Ex-vereador petista atuava em
esquema de arrecadação de
propina a Dirceu http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ex-ver

Veja
Vaccari utilizou estrutura do partido
para praticar crimes, diz MP http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/vaccar

Época

PF prende ex-vereador de
Americana na 18ª fase da Lava
Jato http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/

Carta Capital
Lava Jato chega ao Ministério do
Planejamento http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlat

Época
Odebrecht mais uma vez na mira
da Polícia Federal http://epoca.globo.com/tempo/expresso/no

G1
Justiça condena Cerveró, lobista e
mais 1 na Lava Jato http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015

UOL
Justiça condena Cerveró
e Fernando Baiano http://click.uol.com.br/?rf=homec-submanc

Jornal Nacional
Justiça Federal condena Cerveró,
Fernando Baiano e Júlio Camargo http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Estado de Minas
Propina de Cerveró e Baiano foi de
R$ 54,5 milhões, diz Justiça http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia
Moro diz ao STF que delator omitiu
informações sobre Cunha http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politi

O Tempo
Até esta segunda-feira, 33 já foram
condenados; veja a lista completa http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%

G1
Bancos suspendem consignado
para servidores federais http://g1.globo.com/economia/noticia/2015

RedeTV News
Nestor Cerveró é condenado na
Lava Jato http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/re

Jornal das Dez

Justiça Federal condena Nestor
Cerveró e mais dois em processo
da Lava Jato http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal das Dez

Eduardo Cunha será denunciado ao
STF por envolvimento em
corrupção na Petrobras http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

G1

Denúncia de Janot ao STF pede
que Cunha devolva R$ 277,36
milhões http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-

UOL
Cunha recebeu propina por meio da
Assembleia de Deus, diz PGR http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-n

R7
Cunha é denunciado por corrupção
e lavagem de dinheiro http://noticias.r7.com/brasil/lava-jato-janot-

Jornal da Band

Cunha e Collor são denunciados ao
STF por crimes de corrupção na
Petrobras http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Jornal das Dez
Procuradoria denuncia Eduardo
Cunha e Fernando Collor ao STF http://globotv.globo.com/globo-news/jornal

Jornal da Band
Câmara discute em segundo turno
a redução da maioridade penal http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Estado de Minas
Câmara aprova em 2º turno
redução da maioridade penal http://www.em.com.br/app/noticia/politica/

Hoje em Dia

Câmara aprova em 2º turno PEC
que reduz a maioridade penal de 18
para 16 anos http://www.hojeemdia.com.br/noticias/cam

O Tempo

Câmara aprova redução da
maioridade penal para crimes
hediondos http://www.otempo.com.br/capa/brasil/c%

Época

Câmara aprova em segundo turno
PEC para redução da maioridade
penal http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015

Jornal Nacional

Polícia Federal recolhe provas
contra seita acusada de escravizar
fiéis http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Jornal da Band

PF prende seis líderes de seita
acusada de trabalho escravo em
MG, BA e SP http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaban

Estado de Minas

Seita religiosa é suspeita de
trabalho escravo em Minas, Bahia e
São Paulo http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2
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http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/mais-da-metade-dos-manifestantes-de-bh-j%C3%A1-votou-no-pt-no-passado-1.1088510
http://noticias.r7.com/brasil/boneco-que-critica-lula-vira-febre-no-pais-18082015
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/55184/Dilma-se-reune-com-ministro-para-avaliar-as-manifestacoes.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/os-protestos-de-domingo-e-a-estrategia-da-globo-8793.html
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/apos-morte-de-playboy-6000-estudantes-estao-sem-aulas-em-costa-barros-zona-norte-do-rio-10082015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/apos-morte-de-playboy-6000-estudantes-estao-sem-aulas-em-costa-barros-zona-norte-do-rio-10082015
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/traficante-mais-procurado-do-rio-de-janeiro-e-morto-durante-operacao-policial-08082015
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/v/enterrado-o-corpo-do-traficante-playboy-no-rio-de-janeiro/4380947/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/antes-do-crime-playboy-tinha-notas-baixas-e-perfil-normal-na-escola.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/bope-anuncia-prisao-de-traficante-fu-da-mineira.html
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/nao-fazia-parte-e-nao-aprovava-a-escolha-dele-diz-mae-de-playboy-em-postagem-na-internet-12082015
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/08/13/15573354-braco-direito-do-traficante-playboy-e-morto-em-tiroteio-com-policiais-no-rj.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/lava-jato-tem-novos-reus-ex-diretor-da-petrobras-jorge-zelada-e-mais-5.html
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/08/zelada-e-mais-cinco-se-tornam-reus-em-acao-penal-da-lava-jato.html
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/jorge-zelada-ex-diretor-da-petrobras-e-acusado-na-operacao-lava-jato-11082015
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/politica/sergio-moro-aceita-denuncia-contra-ex-diretor-da-petrobras
http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/t/todos-os-videos/v/justica-aceita-denuncia-contra-ex-diretor-da-petrobras-e-mais-cinco-pessoas/4383726/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/tcu-aponta-superfaturamento-de-r-673-milhoes-em-abreu-e-lima.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/justica-federal-decide-soltar-tres-investigados-da-operacao-lava-jato.html
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http://www.hojeemdia.com.br/noticias/politica/tcu-detecta-que-obras-da-refinaria-de-abreu-e-lima-foram-superfaturadas-em-r-673-milh-es-1.339334
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http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/lava-jato-prende-ex-vereador-do-pt-suspeito-de-ser-operador-de-corrupcao.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2015/08/13/15573454-suspeito-de-corrupcao-ex-vereador-do-pt-e-preso-na-lava-jato.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/nova-fase-da-lava-jato-mira-escritorio-de-advocacia-ligado-ao-pt
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ex-vereador-atuava-em-esquema-de-arrecadacao-de-propina-a-dirceu
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/vaccari-utilizou-estrutura-do-partido-para-praticar-crimes-diz-mp
http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2015/08/pf-prende-ex-vereador-de-americana-em-18-fase-da-lava-jato.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/lava-jato-chega-ao-ministerio-do-planejamento-9184.html
http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2015/08/odebrecht-mais-uma-vez-na-mira-da-policia-federal.html
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O Tempo
Seita religiosa é suspeita de roubar
e escravizar fiéis em Minas http://www.otempo.com.br/cidades/seita-re

Jornal da Alterosa
Seita religiosa escravizava fiéis em
Minas, São Paulo e Bahia http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Hoje em Dia

PF prende dois vereadores ligados
à seita suspeita de desviar dinheiro
e escravizar fiéis http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/pf

G1
Série de ataques deixa ao menos
20 mortos em Osasco e Barueri http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015

G1
Vídeo mostra um dos ataques que
deixou mortos na Grande SP http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015

UOL
Série de ataques deixa ao menos
18 mortos e 6 feridos na Grande SP http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/201

R7

Bar foi principal alvo de atiradores
em ataques na Grande SP. Veja
imagens do local http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/bar-f

Jornal Nacional

Atiradores matam 18 e ferem seis
em dois municípios da Grande São
Paulo http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/

Veja
Série de ataques deixa 19 mortos
na Grande São Paulo http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/serie-

Istoé

Secretário não descarta relação
entre chacinas na Grande SP e
mortes de policial e guarda civil http://www.istoe.com.br/reportagens/4321

Fantástico

Testemunhas que escaparam de
chacina em SP contam como foi
ação http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015

G1

Motorista do Uber diz que foi
agredido e sequestrado por taxistas
em SP http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015

MGTV
Audiência pública discute uso do
aplicativo Uber em Belo Horizonte http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-

Jornal da Alterosa

Taxistas fecham saída de boate em
BH achando que carro preto era do
Uber http://www.alterosa.com.br/app/belo-horiz

Hoje em Dia

CMBH cria comissão especial para
discutir conflito entre taxistas e
motoristas do Uber http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/c

Jornal da Record
Taxistas agridem usuário do Uber
em Belo Horizonte (MG) http://noticias.r7.com/jornal-da-record/vide
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http://www.otempo.com.br/cidades/seita-religiosa-%C3%A9-suspeita-de-roubar-e-escravizar-fi%C3%A9is-em-minas-1.1087890
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/18/noticia-ja-1edicao,138831/seita-religiosa-escravizava-fieis-em-minas-sao-paulo-e-bahia.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/pf-prende-dois-vereadores-ligados-a-seita-suspeita-de-desviar-dinheiro-e-escravizar-fieis-1.340654
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/criminosos-em-carro-deixam-mortos-e-feridos-em-osasco-dizem-bombeiros.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/video-mostra-um-dos-ataques-que-deixou-mortos-na-grande-sp.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1668530-serie-de-ataques-deixa-mortos-e-feridos-em-osasco.shtml
http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/bar-foi-principal-alvo-de-atiradores-em-ataques-na-grande-sp-veja-imagens-do-local-14082015#!/foto/1
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/08/atiradores-matam-18-e-ferem-seis-em-dois-municipios-da-grande-sao-paulo.html
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/serie-de-ataques-deixa-20-mortos-na-grande-sao-paulo
http://www.istoe.com.br/reportagens/432102_SECRETARIO+NAO+DESCARTA+RELACAO+ENTRE+CHACINAS+NA+GRANDE+SP+E+MORTES+DE+POLICIAL+E+GUARDA+CIVIL?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/08/testemunhas-que-escaparam-de-chacina-revelam-acao-de-criminosos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/motorista-do-uber-e-sequestrado-e-agredido-por-taxistas-em-sp.html
http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/t/edicoes/v/audiencia-publica-discute-uso-do-aplicativo-uber-em-belo-horizonte/4381975/
http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---1ed/2015/08/10/noticia-ja-1edicao,138459/taxistas-fecham-saisa-de-boate-em-bh-achando-que-carro-preto-era-do-ub.shtml
http://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cmbh-cria-comiss-o-especial-para-discutir-conflito-entre-taxistas-e-motoristas-do-uber-1.338705
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/taxistas-agridem-usuario-do-uber-em-belo-horizonte-mg-11082015

