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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-09-09
Título: Em 12 meses, carnes ficam 31% mais caras e gasolina sobe 39%; inflação 
segue fora de controle.
Descrição: No acumulado de 12 meses, o IPCA já chega a 9,68%; neste ano, a 
5,67%. O teto da meta estabelecido pelo governo para 2021 é de 5,25%.
Url : https://www.cartacapital.com.br/economia/em-12-meses-carnes-ficam-31-mais-
caras-e-gasolina-sobe-39-inflacao-segue-fora-de-controle/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 19:37:24
Título: Inflação em alta, crise social: Brasil em baixa
Descrição: Inflação a 0,87%/mês e 9,7%/ano, desemprego e miséria em alta e 
descrédito brasileiro no exterior podem estimular Câmara a fazer Lira acatar 
impeachment. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/inflacao-em-alta-crise-social-brasil-em-
baixa/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-10 07:40:49
Título: Frango 40% mais caro: como a alta da conta de luz aumentou preço da ave 
em 2021
Descrição: Alternativa mais barata à carne bovina, frango também se torna bem 
mais caro em meio ao avanço da inflação. Café e açúcar também registram forte 
alta.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58510028?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 16:56:02
Título: Em declaração à nação, Bolsonaro recua: “Minhas palavras decorrem do 
calor do momento”
Descrição: Isolado, presidente afirma que nunca teve intenção “de agredir 
quaisquer dos Poderes”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/em-declaracao-a-nacao-bolsonaro-
recua-minhas-palavras-decorrem-do-calor-do-momento

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-09
Título: Carta de Bolsonaro não apaga seus crimes, mas frustra sua base. ‘O mito 
murchou’
Descrição: “Fizeram até estátua para ele, e o deus ‘arregou’. Mas o crime de 
responsabilidade está cometido”, afirma Júlio Delgado. “Carta é pouco eficaz e 
ele perderá base”, diz Bohn Gass
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/carta-bolsonaro-nao-
apaga-crimes-e-frustra-base-mito-murchou/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-09-10
Título: Bolsonaro é o grande derrotado, escreve Míriam Leitão
Descrição: "Bolsonaro mudou o tom porque perdeu a aposta que fez esta semana. 
Ele quis um golpe e produziu um fiasco. Ele tentará de novo porque é da sua 
natureza".
Url : https://www.brasil247.com/midia/bolsonaro-e-o-grande-derrotado-escreve-
miriam-leitao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 18:13:23
Título: Após insinuar que China criou Covid, Bolsonaro exalta parceria
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Descrição: Bolsonaristas chegaram a defender uma invasão da Embaixada da China 
em Brasília durante os atos golpistas do 7 de Setembro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/insinuar-china-criou-covid-bolsonaro-
exalta-parceria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 01:47:57
Título: “Tá fazendo por merecer”, disse Bolsonaro quando Temer foi preso em 2019
Descrição: Ex-presidente se tornou conselheiro do atual chefe do Executivo e o 
ajudou a elaborar a nota de recuo aos ataques contra o STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ta-fazendo-por-merecer-disse-
bolsonaro-quando-temer-foi-preso-em-2019/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 13:05:41
Título: Líder dos caminhoneiros anuncia racha no movimento e acusa agronegócio 
de bancar paralisação
Descrição: Chorão afirma que Antonio Galvan, presidente da Aprosoja, e o 
pecuarista Adriano Caruso financiam levante pró-Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/lider-dos-caminhoneiros-anuncia-
racha-no-movimento-e-acusa-agronegocio-de-bancar-paralisacao

Fonte: CUT
Data: 2021-09-09
Título: Paralisação de caminhoneiros em apoio a Bolsonaro tem assinatura do agronegócio
Descrição: Lideranças sindicais apontam que mobilização é uma articulação do 
agronegócio para estimular caminhoneiros ‘´fanáticos’ a bloquearem rodovias 
dando visibilidade ao golpismo autoritário de Bolsonaro
Url : https://www.cut.org.br/noticias/paralisacao-de-caminhoneiros-em-apoio-a-
bolsonaro-tem-assinatura-do-agronegocio-ec57

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 21:11:38
Título: Bolsonaristas entram em pânico e admitem que presidente arregou, veja 
repercussão
Descrição: Silas Malafaia disse que continua \aliado, mas não alienado\, já 
Allan dos Santos foi mais fatalista: \Game over\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaristas-entram-em-panico-e-
admitem-que-presidente-arregou-veja-repercussao/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 22:02:55
Título: 'Game over': a decepção e revolta de bolsonaristas com recuo de 
Bolsonaro
Descrição: Presidente disse em nota que falou 'no calor do momento' dos atos de 
7 de setembro e que 'nunca teve intenção de atacar outros poderes'. Para 
apoiadores, Bolsonaro os 'traiu' e 'abandonou' e 'levou xeque-mate' que pode 
levá-lo à derrota nas eleições do ano que vem.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58510232?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 00:20:30
Título: Flávio Bolsonaro entra em desespero com revolta do gado e faz post: 
“confiem no capitão”
Descrição: Núcleo duro do bolsonarismo se esforça agora para manter algum 
prestígio em meio à debandada de apoiadores após a nota de recuo do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-entra-em-desespero-
com-revolta-do-gado-e-faz-post-confiem-no-capitao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-10 01:13:54
Título: Flávio Dino explica recuo de Bolsonaro: ‘covardia e queda nas pesquisas’
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Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), disse que dois fatores 
contribuíram para o espetacular recuo do presidente Jair Bolsonaro em seu 
intento golpista. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/flavio-dino-explica-recuo-de-
bolsonaro-covardia-e-queda-nas-pesquisas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 22:09:35
Título: Vice da Câmara diz que irá a ato pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: Em entrevista ao Jornal da Fórum, Marcelo Ramos ironizou recuo de 
Bolsonaro: \Na última vez que Michel Temer surgiu como apaziguador, deu em 
impeachment\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-camara-ato-pelo-impeachment-
bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 17:49:48
Título: Ciro Gomes confirma participação em ato do MBL
Descrição: O presidenciável do PDT também afirmou que daqui pra frente vai 
participar de todos os protestos contra o presidente Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ciro-gomes-mbl/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 20:34:28
Título: PSB adere ao Fora Bolsonaro e se reúne com partidos para definir agenda
Descrição: Sugestão da legenda é que protesto unificado seja marcado para dia 19
de setembro, após ter recomendado à militância não participar das manifestações 
que ocorrem no mesmo dia dos atos golpistas pró-Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psb-adere-fora-bolsonaro-definir-
agenda/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 15:33:36
Título: Subprocuradores confrontam Aras sobre o 7 de Setembro: ‘Foi uma marcha 
ao obscurantismo’
Descrição: Os integrantes da PGR cobram 'atuação firme, serena e intransigente 
das instâncias competentes de controle e responsabilização'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/subprocuradores-confrontam-aras-
sobre-o-7-de-setembro-distante-de-festa-civica-foi-uma-marcha-ao-obscurantismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 19:05:51
Título: Cármen Lúcia: ‘O STF não se destrói, não se verga e não se fecha’
Descrição: Após ataques de Bolsonaro à Corte, ministra faz discurso com mensagem
de unidade do tribunal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/carmen-lucia-o-stf-nao-se-destroi-
nao-se-verga-e-nao-se-fecha/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-09 13:52:30
Título: Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, fulmina Bolsonaro em 
pronunciamento [vídeo]
Descrição: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, fulminou o presidente Jair Bolsonaro após ataques aos ministros da 
corte acerca das urnas eletrônicas  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/luis-roberto-barroso-presidente-do-
tse-fulmina-bolsonaro-em-pronunciamento-video/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 20:50:36
Título: Fachin reafirma voto contra marco temporal, indígenas comemoram em 
acampamento em Brasília 
Descrição: Julgamento viveu novo capítulo nesta quinta (9) e terá sequência na 
próxima semana, com voto dos demais ministros
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/fachin-reafirma-voto-contra-
marco-temporal-indigenas-comemoram-em-acampamento-em-brasilia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 17:49:56
Título: Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília é adiada para sexta-feira
Descrição: Sob a ameaça de ataques de grupos pró-Bolsonaro, marcha oficial 
acontece amanhã, dia (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/marcha-das-mulheres-indigenas-
em-brasilia-e-adiada-para-sexta-feira-10

Fonte: CUT
Data: 2021-09-09
Título: Essa "paralisação" de caminhoneiros é coisa de patrão. Greve é diferente de 
locaute
Descrição: Incentivada pelo agronegócio que ganha mais exportando com dólar 
alto, paralisação dos caminhoneiros atende patrões. Prática conhecida como 
locaute é crime no Brasil. Entenda a diferença entre greve e locaute
Url : https://www.cut.org.br/noticias/paralisacao-de-caminhoneiros-e-coisa-de-
patrao-veja-diferenca-entre-greve-e-loca-b745
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 11:49:22
Título: Favelas do RJ têm aumento de 9,37% nos casos de covid em uma semana
Descrição: Entre os últimos dias 27 e 3, foram 922 novos casos confirmados 
segundo o Painel da Covid-19 do Voz das Comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/favelas-do-rj-tem-aumento-de-9-
37-nos-casos-de-covid-em-uma-semana

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 23:10:06
Título: Deputado do PT descobre localização exata de Zé Trovão e Eustáquio no 
México, confira
Descrição: Alencar Braga informou ponto preciso onde o bolsonarista foragido da 
Justiça e o blogueiro que já esteve preso estavam. Eles aparecem rapidamente em 
vídeo gravado no local
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-localizacao-exata-ze-trovao-
eustaquio-mexico/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 18:42:59
Título: Nas redes bolsonaristas, base do presidente se divide e expressa 
confusão e tristeza, veja
Descrição: Apoiadores se mostram decepcionados, mas ainda mantêm esperança de 
que o \mito\ esteja sendo forçado a agir assim
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/nas-redes-bolsonaristas-base-do-
presidente-se-divide-e-expressa-confusao-e-tristeza-veja

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O perfil dos brasileiros que não confiam nas notícias
Descrição: Homens, idosos, moradores do Sul e apoiadores de Bolsonaro tendem a 
ter menos confiança nas notícias, mostra levantamento. WhatsApp é usado como 
fonte por 71%.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-perfil-dos-brasileiros-que-não-confiam-nas-
notícias/a-59136030?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 20:25:52
Título: Câmara derruba quarentena eleitoral para juízes, militares e policiais
Descrição: Restrição, que constava do texto-base do novo Código Eleitoral, caiu 
durante análise de destaques
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/camara-derruba-quarentena-
eleitoral-para-juizes-militares-e-policiais/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 17:48:25
Título: “Deus, Pátria, Família”: Bolsonaro usa lema da Ação Integralista 
Brasileira em carta à nação
Descrição: Presidente assinou o documento com a expressão do movimento fundado 
na década de 1930
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/deus-patria-familia-bolsonaro-
usa-lema-da-acao-integralista-brasileira-em-carta-a-nacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 16:40:41
Título: Twitter derruba perfis críticos ao presidente Bolsonaro  
Descrição: Ao menos 14 contas que mobilizavam as redes contra as pautas 
conservadoras do 7 de setembro foram suspensas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/twitter-derruba-perfis-criticos-
ao-presidente-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 15:36:44
Título: Artigo | Bolsonaro e a falta de compromisso com a educação e com 
democratização do ensino
Descrição: A gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação é marcada pelo 
menor número de inscritos no ENEM
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/artigo-bolsonaro-e-a-falta-de-
compromisso-com-a-educacao-e-com-democratizacao-do-ensino
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 10:25:12
Título: OAB vê \retrocesso\ em MP das Fake News assinada por Bolsonaro e pede 
que Senado rejeite texto
Descrição: Ordem aponta inconstitucionalidades em texto enviado pelo presidente,
texto motivou sete ações contrárias no STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/oab-ve-retrocesso-em-mp-das-
fake-news-assinada-por-bolsonaro-e-pede-que-senado-rejeite-texto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 08:28:50
Título: Discursos divergentes dentro do agronegócio são “jogo para a plateia”, 
diz pesquisador
Descrição: Para Luiz Felipe Cerqueira de Farias, interesse na apropriação de 
terras públicas garante unidade junto ao bolsonarismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/discursos-divergentes-dentro-do-
agronegocio-sao-jogo-para-a-plateia-diz-pesquisador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-09 08:11:17
Título: Organizações de base atuam para apoiar famílias vulneráveis à fome
Descrição: Diante de quadro de fome que se agravou, organização de bairro se 
juntou ao Estado no \Argentina contra a fome\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/09/organizacoes-de-base-atuam-para-
apoiar-familias-vulneraveis-a-fome
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-10 06:00:00
Título: O dia depois da farsa
Descrição: O projeto do golpe dentro do golpe, visando à opção autoritária, 
permanece de pé
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-dia-depois-da-farsa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 22:20:25
Título: Informação de que Moraes marcou encontro com Bolsonaro é falsa, diz 
gabinete do ministro
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Descrição: Segundo Michel Temer, a conversa por telefone entre o ministro e o 
presidente foi 'amigável'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/informacao-de-que-moraes-
marcou-encontro-com-bolsonaro-e-falsa-diz-gabinete-do-ministro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 21:09:53
Título: STF vai para a 4ª semana de julgamento do Marco Temporal, só Fachin 
concluiu o voto
Descrição: O relator registrou sua manifestação favorável aos povos originários,
o que motivou comemorações no acampamento 'Luta Pela Vida'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-vai-para-4a-semana-de-
julgamento-do-marco-temporal-so-fachin-concluiu-o-voto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 18:53:06
Título: ‘Eu trouxe um esboço e ele fez uma observação só’, diz Temer sobre nota 
de Bolsonaro
Descrição: 'Penso que causou boa repercussão e que ele se convenceu de que esse 
é o melhor caminho', afirmou o ex-presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eu-trouxe-um-esboco-e-ele-
fez-uma-observacao-so-diz-temer-sobre-nota-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 18:12:23
Título: Rosa Weber, do STF, dá dois dias para Bolsonaro explicar MP das redes 
sociais
Descrição: A ação da ministra do STF se estende também ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras, e ao advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/rosa-weber-do-stf-da-dois-dias-
para-bolsonaro-explicar-mp-das-redes-sociais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 17:54:25
Título: Pacheco elogia, Doria diz que ‘leão virou rato’ e Haddad não confia em 
recuo: as reações à nota de Bolsonaro
Descrição: No texto, o presidente afirma que suas palavras, 'por vezes 
contundentes, decorreram do calor do momento'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-elogia-doria-diz-que-leao-
virou-rato-e-haddad-nao-confia-em-recuo-as-reacoes-a-nota-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 15:59:45
Título: SBT e Record favorecem Bolsonaro e amenizam tom golpista do 7 de 
setembro
Descrição: Monitoramento mostra que maior parte da mídia comercial se posicionou
contra a aventura golpista de Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/sbt-e-record-favorecem-
bolsonaro-e-amenizam-tom-golpista-do-7-de-setembro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 15:58:06
Título: Empresas de transporte negam apoio a greve de caminhoneiros 
bolsonaristas
Descrição: A Confederação Nacional do Transporte disse em nota que 'desconhece o
teor da pauta desses profissionais'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/empresas-de-transporte-negam-
apoio-a-greve-de-caminhoneiros-bolsonaristas/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-09 15:17:44
Título: Barroso anuncia Comissão de Transparência das Eleições, militar será 
integrante
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Descrição: A comissão foi idealizada para dar mais confiabilidade ao processo 
eleitoral na esteira de ataques de Bolsonaro à urna eletrônica
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/barroso-anuncia-comissao-de-
transparencia-das-eleicoes-militar-sera-integrante/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-09 22:34:03
Título: Bolsonaro “cagão” comete ato falho em bandeira branca com STF: “A 
harmonia entre eles não é vontade minha”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi chamado de cagão nas redes sociais 
depois que ele arregou para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/bolsonaro-cagao-comete-ato-falho-
em-bandeira-com-stf-a-harmonia-entre-eles-nao-e-vontade-minha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-09 15:34:09
Título: Preservar Usina de Xisto no Paraná é melhor para o Estado e para o país,
por Enio Verri
Descrição: Por Enio Verri* Quem passou próximo às vias da Usina do Xisto (SIX), 
em São Mateus do Sul-PR, na última sexta-feira (3), tomou conhecimento do  %% 
POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/preservar-usina-de-xisto-no-parana-
e-melhor-para-o-estado-e-para-o-pais-por-enio-verri/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-09 12:26:26
Título: Seis partidos pediram no STF para que o Facebook e o YouTube controlem o
conteúdo no Brasil
Descrição: Jesus me abana! O Supremo Tribunal Federal (STF) informa que recebeu 
seis ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas por partidos 
políticos contra a Medida Provisória  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/seis-partidos-pediram-no-stf-para-
que-o-facebook-e-o-youtube-controlem-o-conteudo-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 01:07:29
Título: SUS: símbolo nacional obrigatório – Por Alexandre Padilha
Descrição: Junto com a Constituição Federal, o SUS completa 32 anos em 2021 e é 
tido como a política pública mais importante e ousada da redemocratização do 
país
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sus-simbolo-nacional-obrigatorio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 00:50:38
Título: Em meio a tensões com Bolsonaro, STF divulga bandeja da Corte de Haia
Descrição: Tribunal publicou uma foto de um presente recebido em 2017 por um ex-
membro da corte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tensoes-com-bolsonaro-stf-bandeja-da-
corte-de-haia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A América Latina proporá aos EUA e Canadá substituir a OEA
Descrição:9 de setembro de 2021, 21: 6 México, 9 de setembro (Prensa Latina) A 
América Latina proporá aos Estados Unidos e Canadá a definição do futuro da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), que o presidente Andrés Manuel López 
Obrador se propôs substituir, revelou hoje o Chanceler do México.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474766&SEO=latinoamerica-
propondra-a-eeuu-y-canada-sustituir-la-oea

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 23:43:00
Título: Como se movimentar pela democracia e contra o genocida – Por Maria do 
Rosário
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Descrição: Os movimentos sociais que se aglutinam em torno do “Fora Bolsonaro” 
chamarão uma grande jornada de manifestações para as próximas semanas e é sob 
suas bandeiras que estaremos engajadas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/ela-democracia-e-contra-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 19:59:19
Título: Novo Código Eleitoral é aprovado por ampla maioria na Câmara
Descrição: Projeto prevê quarentena para juízes e militares, além da 
criminalização da disseminação de fake news e da violência política contra 
mulheres
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-codigo-eleitoral-aprovado-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 19:27:42
Título: Inflação: Com renda menor, as famílias estão pagando mais caro pelos 
mesmos produtos, diz economista
Descrição: À Fórum, a pesquisadora Juliane Furno também afirmou que o resultado 
do IPCA para o mês de agosto foi puxado, principalmente, pela atual política de 
preços da Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/inflacao-ipca-salario-carne/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 17:11:52
Título: Paulo Coelho critica ato do MBL e chama manifestantes de “Aécios”
Descrição: Protesto marcado para o dia 12 pedindo o impeachment de Bolsonaro não
tem a aprovação do escritor brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/paulo-coelho-critica-ato-do-mbl-e-
chama-manifestantes-de-aecios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-09 13:19:44
Título: Zé Dirceu vê possibilidade de impeachment de Bolsonaro mais próxima
Descrição: Todavia, o líder petista afirma que o principal objetivo do 
presidente é dar um golpe e acabar com a democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-impeachment-golpe/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-09 20:08:04
Título: 'Curados' da covid-19 seguem com sequelas neurológicas meses depois da 
alta
Descrição: Perda de vocabulário, confusão mental, ansiedade e paralisia são 
alguns dos sintomas que seguem afligindo ex-pacientes de covid-19.The post 
&#8216,Curados&#8217, da covid-19 seguem com sequelas neurológicas meses depois 
da alta appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/09/video-covid-19-sequelas-neurologicas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-09-09 05:00:07
Título: 11 de setembro: inocentes presos em operações do FBI seguem na cadeia 
nos EUA
Descrição: No contexto pós-11 de setembro, os irmãos Duka foram condenados com 
base na colaboração de um informante do FBI. A família ainda aguarda por 
justiça.The post 11 de setembro: inocentes presos em operações do FBI seguem na 
cadeia nos EUA appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/09/09/11-de-setembro-inocentes-presos-eua/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-10 05:00:08
Título: O que muda após Bolsonaro dizer que recuou?
Descrição: Dois dias após afrontar o Supremo Tribunal Federal (STF) e ameaçar 
descumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro
escreveu um comunicado para dizer que recuou. Em nota divulgada na tarde de 
quinta-feira, após conversas que iniciaram no dia anterior com o ex-presidente 
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Michel Temer, o chefe do Executivo afirma que agiu no \calor dos 
acontecimentos\. No entanto, ainda não se sabe como essa mudança no discurso vai
impactar nas consequências do 7 de setembro. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-muda-apos-bolsonaro-dizer-que-
recuou-25190787
 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 22:10:30
Título: 'Extrema direita usa caminhoneiros como fantoches', diz grevista de 2018
Descrição: Moisés disse que a extrema direita se aproveitou de uma falta de 
representatividade política entre os caminhoneiros em 2018 para apoiá-los e, 
desde então, \dita as regras na categoria\.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58509962?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 17:41:51
Título: Como Zé Trovão foi de caminhoneiro desconhecido a líder foragido de 
paralisação nacional
Descrição: Com prisão decretada, bolsonarista é acusado de incitar invasões ao 
STF e ao Congresso
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58508358?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 22:50:25
Título: 'Se você denuncia machismo e racismo, é tratada como louca', diz Timnit 
Gebru
Descrição: Referência em ética e inteligência artificial, Gebru foi demitida do 
Google após acusar a empresa de censura e racismo, pesquisadora participa pela 
primeira vez de evento no Brasil na próxima semana.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58507638?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-09 18:36:43
Título: 11 de Setembro: 102 minutos que mudaram os EUA e o mundo
Descrição: No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram atacados. Veja
no vídeo como foi a manhã que mudou os EUA e o mundo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58509248?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-10 01:57:54
Título: Bolsonaro dá um passo atrás para debelar crise que ele mesmo criou 
enquanto o país aguarda a próxima
Descrição: Presidente precisou se enquadrar diante das reações do Supremo e do 
mercado financeiro depois do Sete de Setembro, criando uma armadilha para seu 
Governo, que perdeu o capital político e a credibilidade
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-10/bolsonaro-da-um-passo-atras-
para-debelar-crise-que-ele-mesmo-criou-enquanto-o-pais-aguarda-a-proxima.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-09 00:00:00
Título: Decisão de Moraes a favor de Aras frustra procuradores que atuavam nos 
bastidores contra o PGR
Descrição: A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de 
Moraes de suspender a análise de um novo pedido de investigação contra o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, frustrou procuradores que acusam o 
chefe do Ministério Público Federal de omissão e atuam nos bastidores por uma 
reprimenda.Leia mais (09/09/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2021-09-09 00:00:00
Título: STJ deve julgar recurso de Bolsonaro contra indenização de R$ 150 mil 
por homofobia
Descrição: O STJ (Superior Tribunal de Justiça) deve julgar na próxima terça-
feira (14) um recurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra decisão 
que o condenou a pagar R$ 150 mil em danos morais coletivos por declarações 
sobre homossexuais feitas por ele ao programa CQC, da Band, em 2011.Leia mais 
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Título: Temer fez ponte entre Bolsonaro e Moraes e ajudou a redigir nota de 
recuo do presidente
Descrição: O ex-presidente Michel Temer desembarcou em Brasília nesta quinta-
feira (9) com a missão de fazer uma ponte entre o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.Leia
mais (09/09/2021 - 18h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/temer-fez-ponte-entre-bolsonaro-e-moraes-e-ajudou-a-redigir-
nota-de-recuo-do-presidente.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-09-09 22:53:00
Título: Representante do governo explica veto à indenização de profissionais de 
saúde
Descrição: Veto foi derrubado pelo Congresso, mas Executivo recorreu ao STF
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/804570-representante-do-governo-explica-
veto-a-indenizacao-de-profissionais-de-saude/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-10 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 10 de setembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta sexta-feira (10), marcada pela declaração à nação de Bolsonaro,
pela primeira conversa telefônica entre Biden e Xi em sete meses e pelo primeiro
voo comercial de Cabul após a retirada das tropas americanas.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021091017998908-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-10-de-setembro/
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Data: 2021-09-09 13:17:01
Título: Barroso rebate declarações de Bolsonaro e diz que 'populismo arruma 
inimigos para justificar fiasco'
Descrição: Presidente do TSE faz discurso duro após afirmações do chefe do 
Executivo durante atos do dia 7 e chama Bolsonaro de \farsante\. Para Barroso, \
democracia só não tem lugar para quem pretende destruí-la\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021090917996898-barroso-rebate-
declaracoes-de-bolsonaro-e-diz-que-populismo-arruma-inimigos-para-justificar-
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