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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 23:10:01
Título: Campanha Nacional Fora Bolsonaro indica ato contra o presidente em 2 de 
outubro
Descrição: Movimentos populares e partidos de esquerda não aderiram ao ato do 
MBL no dia 12 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/campanha-nacional-fora-bolsonaro-
indica-ato-contra-o-presidente-em-2-de-outubro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 18:09:45
Título: Morre Jorge Sampaio, ex-presidente de Portugal, aos 81 anos
Descrição: Político de esquerda foi um importante estadista da nação europeia, 
ocupando o Palácio de Belém de 1996 a 2006. Advogado, quando jovem defendeu 
presos políticos do Salazarismo
Url :https://revistaforum.com.br/global/morre-jorge-sampaio-ex-presidente-
portugal/

Fonte: CUT
Data: 2021-09-10
Título: Inflação explode no Brasil e em 16 capitais chega a dois dígitos. 
Descrição: Em 16 capitais, onde os preços da gasolina, energia elétrica e carnes
ficaram ainda mais altos, o índice já chegou aos dois dígitos no acumulado de 12
meses até agosto deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (9). Curitiba é a campeã de 
preços altos, com 12,08%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-explode-no-brasil-e-em-16-
capitais-passa-de-dois-digitos-saiba-por-que-7da5

Fonte: Poder360
Título: Estados pedem suspensão de “propaganda enganosa” da Petrobras sobre 
gasolina
Descrição: 12 Estados e o DF entraram com ação civil pública contra a estatal 
devido a uma campanha publicitária
Url :https://www.poder360.com.br/economia/estados-pedem-suspensao-de-propaganda-
enganosa-da-petrobras-sobre-gasolina/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Sob clima tenso, mulheres indígenas marcham em Brasília
Descrição: Segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas reúne cinco mil 
participantes que pedem políticas públicas de proteção e a rejeição do Marco 
Temporal.
Url :https://www.dw.com/pt-br/sob-clima-tenso-mulheres-indígenas-marcham-em-
brasília/a-59148209?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-10 20:50:39
Título: Fachin nega habeas corpus para Zé Trovão, que se esconde no México
Descrição: Na decisão, o ministro do STF escreveu 'a via eleita não é adequada' 
e o pedido em benefício do bolsonarista é 'manifestamente incabível'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fachin-nega-habeas-corpus-
para-ze-trovao-que-se-esconde-no-mexico/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 21:35:57
Título: STF nega pedido de habeas corpus de Daniel Silveira e mantém deputado 
bolsonarista preso 
Descrição: Parlamentar foi preso pela 2ª vez em junho por ter violado por cerca 
de 30 vezes regra de uso da tornozeleira eletrônica
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/stf-nega-pedido-de-habeas-
corpus-de-daniel-silveira-e-mantem-deputado-bolsonarista-preso

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-10 22:36:48
Título: Oswaldo Eustáquio livre, decide ministro do STF Alexandre de Moraes
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
revogou o pedido de prisão do jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A 
decisão do relator do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/oswaldo-eustaquio-livre-decide-
ministro-do-stf-alexandre-de-moraes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 15:23:00
Título: Atacado por Bolsonaro, Alexandre de Moraes assume presidência do TSE em 
agosto de 2022
Descrição: Ministro, que foi chamado pelo presidente de “canalha”, assumirá o 
cargo em plena campanha presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atacado-por-bolsonaro-alexandre-de-
moraes-assume-presidencia-do-tse-em-agosto-de-2022/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-09-10
Título: Por que Jair Bolsonaro tem medo da prisão de Carlos
Descrição: Bolsonaro é acusado por opositores de querer proteger seus filhos da 
cadeia. Não por acaso, ele já interferiu na Polícia Federal para livrar Flávio. 
Apesar de se preocupar com todos, quem causa maior medo nele para ser preso é 
Carlos. Esse medo não é porque o presidente é um pai amoroso. Também não é 
porque acredita que será uma injustiça a prisão. O chefe do Executivo sabe que o
vereador do Rio é o filho mais frágil. Então acredita que Carlos não suportará 
ficar preso e poderá fazer delações.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/prisao-carlos-bolsonaro/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-09-10 20:04:49
Título: Os bastidores do impacto no Supremo de carta 'apaziguadora' de Bolsonaro
Descrição: Recuo do presidente surpreendeu ministros, mas não convenceu, segundo
apurou a BBC News Brasil. Para grupo de integrantes do Supremo, 'pisada no 
freio' é, provavelmente, temporária, para reduzir pressões.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58523377?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: MST
Data: 2021-09-10
Título: MST recebe prêmio internacional de Direitos Humanos na Espanha
Descrição: Em cerimônia realizada neste sábado (11/9), na província de Corunha, 
noroeste espanhol, o MST receberá oficialmente o prêmio    “Acampa – Pola Paz e   
Dereito a Refuxio” pelo reconhecimento internacional da defesa dos Direitos 
Humanos. A premiação aprecia duas categorias: internacional e local. A votação 
ocorreu em júri popular online, onde o MST foi o mais votado na categoria 
internacional, com 22,73% das participações. Já na categoria local, quem levou o
prêmio é o ativista Nicanor Acosta, com 53,49% dos votos. Ambas categorias 
receberão por seus representantes a escultura alegórica esculpida pela artista 
plástica Pilar Pérez Subías. Premiado pela categoria local, Nicanor Acosta é 
reconhecido como ativista dos Direitos Humanos por sua trajetória religiosa e 
política. Nicanor foi padre da paróquia da Corunha, de São Jorge, desde a década
de 60 e chegou a ser preso por enfrentar a ditadura Franquista. Posteriormente, 
passou a contribuir com o Fórum da Emigração e na Comissão de Recuperação da 
Memória Histórica em seu país. Representando o MST na categoria internacional, 
Marina dos Santos, da direção nacional do Movimento, viajou até a Espanha para 
receber a premiação e fala sobre a emoção por parte desse reconhecimento que 
chegará ao Brasil por suas mãos: “Para mim, é uma alegria imensa cumprir a 
tarefa de receber esse prêmio de reconhecimento ao MST. É muito importante ouvir
entre as reflexões, que o modelo de desenvolvimento adotado pelo sistema 
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capitalista tem colocado o mundo em colapso, mas que o MST se coloca como 
alternativa e esperança”, afirma Marina
Url : https://mst.org.br/2021/09/10/mst-recebe-premio-internacional-de-direitos-
humanos-na-espanha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 12:52:55
Título: João Pedro Stedile: “Os militares e a Faria Lima pariram um rato”
Descrição: O líder do MST ainda afirmou que Temer e Bolsonaro se merecem e que o
melhor caminho para o presidente seria \pedir demissão\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stedile-rato-militares/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-10
Título: Multinacionais ou Mãe Terra
Descrição: O Norte Global já levou o planeta ao limiar da aniquilação antes que 
os países do Sul Global pudessem atender às necessidades básicas, escreve Vijay 
Prashad….. “Estamos confrontados com dois caminhos”, o ex-presidente Morales 
disse: o caminho da “Pachamama (Mãe Terra) ou o caminho das multinacionais. Se 
não tomarmos o primeiro, os mestres da morte vencerão. Se não lutarmos, seremos 
culpados de destruir o planeta. ”
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/10/multinationals-or-mother-earth/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-10
Título: Agropecuária é responsável por 98,8% do desmatamento no Cerrado, aponta 
estudo
Descrição: Segundo maior bioma do país, Cerrado já teve área destruída 
equivalente ao estado de São Paulo entre 1985 e 2020
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/09/agropecuaria-
responsavel-desmatamento-cerrado-estudo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-11 00:05:56
Título: Em forma de samba, artistas reivindicam apoio do poder público
Descrição: O Coletivo de Sambistas Mestre Conga resolveu expressar de forma 
musical seu pedido de apoio para os artistas que vivem em fragilidade econômica 
e social por não poderem trabalhar durante a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/forma-samba-artistas-reivindicam-apoio-
poder-publico/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 16:50:11
Título: Ciro Gomes, Isa Penna e Orlando Silva: veja quem irá participar da 
manifestação do MBL
Descrição: Marcado para dia 12 de setembro, ato do movimento de direita pedirá o
impeachment de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/ciro-gomes-isa-penna-e-orlando-
silva-veja-quem-ira-participar-da-manifestacao-do-mbl
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-11 05:59:42
Título: ‘Vivemos o momento mais tenebroso da Polícia Federal’
Descrição: O delegado Alexandre Saraiva, afastado por investigar Salles, 
denuncia interferência política na PF
Url :https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/alexandre-saraiva-vivemos-o-
momento-mais-tenebroso-da-policia-federal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-11 00:59:05
Título: Colégio Militar de BH faz alunos passarem mal com treinamento para 
receber Braga Netto
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Descrição: Alunos de 11 a 18 anos denunciam que ficaram horas embaixo de sol 
forte, sem poder beber água ou ir ao banheiro, para a preparação de um evento 
que contará com a presença do ministro da Defesa, alguns chegaram a desmaiar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/colegio-militar-de-bh-faz-alunos-
passarem-mal-com-treinamento-para-receber-braga-netto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 15:30:07
Título: Custo da cesta básica em Brasília foi o que mais subiu em 12 meses, 
segundo Dieese
Descrição: No último ano, produto acumula alta de 34,13%, a maior entre todas as
capitais pesquisadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/custo-da-cesta-basica-em-
brasilia-foi-o-que-mais-subiu-em-12-meses-segundo-dieese

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 19:30:34
Título: Alimentos básicos no Rio tiveram variação de preço de até 46% em apenas 
12 dias, aponta Procon
Descrição: Maior diferença de valor foi em Niterói, onde consumidor paga entre 
R$ 7,89 e R$ 11,50 por cartela com 20 ovos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/alimentos-basicos-no-rio-
tiveram-variacao-de-preco-de-ate-46-em-apenas-12-dias-aponta-procon

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 13:53:50
Título: Justiça do Trabalho propõe acordo com reposição da inflação para 
funcionários dos Correios 
Descrição: Reajuste salarial proposto é de 100% do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), retroativo a agosto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/justica-do-trabalho-propoe-
acordo-com-reposicao-da-inflacao-para-funcionarios-dos-correios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 13:33:16
Título: Postura de Bolsonaro inviabiliza agenda liberal de Guedes e divide a 
direita no Congresso
Descrição: Profissionais que prestam consultoria a empresas e acompanham 
trabalho do Legislativo em Brasília relatam preocupações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/postura-de-bolsonaro-
inviabiliza-agenda-liberal-de-guedes-e-divide-a-direita-no-congresso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 13:12:56
Título: Cacique Raoni recebe prêmio em congresso mundial de conservação, em 
Marselha, na França
Descrição: Honraria é concedida a cada quatro anos em reconhecimento por 
serviços à natureza, presidente francês saudou brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/cacique-raoni-recebe-premio-em-
congresso-mundial-de-conservacao-em-marselha-na-franca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 12:34:44
Título: Pelo menos 750 mil pessoas tiveram conflitos na mineração em MG em 2020 
Descrição: 45% dos conflitos da mineração em 2020 foram registrados no estado de
Minas, seguido do Pará e Bahia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/pelo-menos-750-mil-pessoas-
tiveram-conflitos-na-mineracao-no-ultimo-ano-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 12:02:55
Título: Cidade do Rio segue em alerta crítico com mais de 90% de ocupação de 
leitos de UTI para covid
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Descrição: Dados do Observatório Covid-19 da Fiocruz apontam redução de casos 
graves na maior parte do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/cidade-do-rio-segue-em-alerta-
critico-com-mais-de-90-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-para-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 11:32:37
Título: Filme mostra história de distrito de Ouro Preto (MG) abandonado pela 
mineração, assista
Descrição: Conheça Miguel Burnier, que já foi uma comunidade potente, mas 
resiste hoje à sua destruição total
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/filme-mostra-historia-de-
distrito-de-ouro-preto-mg-abandonado-pela-mineracao-assista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 10:48:10
Título: Escritórios do Partido Comunista da Índia e centros de mídia são 
incendiados
Descrição: Comunistas acusam membros do partido do primeiro-ministro Narendra 
Modi pelos ataques
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/escritorios-do-partido-
comunista-da-india-e-centros-de-midia-sao-incendiados

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 19:37:52
Título: Meninos de Belford Roxo (RJ): traficantes mataram crianças por furto de 
passarinho, diz polícia
Descrição: Execução de meninos ocorreu em dezembro do ano passado e teria sido 
autorizada de dentro de complexo penitenciário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/meninos-de-belford-roxo-rj-
traficantes-mataram-criancas-por-furto-de-passarinho-diz-policia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 08:48:55
Título: Encontro de gigantes: Angela Davis conversa com Francia Márquez, pré-
candidata na Colômbia
Descrição: \Chegar à presidência é um meio para dignificar a vida, não um fim em
si mesmo\, afirmou Francia em encontro virtual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/encontro-de-gigantes-angela-
davis-conversa-com-francia-marquez-pre-candidata-na-colombia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 08:17:36
Título: Artigo | Os 20 anos da guerra ao terror levaram a um cenário de 
extremismo e violência
Descrição: Saída do Afeganistão conclui 20 anos de intervenção militar dos EUA, 
deixando profundas ruínas políticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/artigo-os-20-anos-da-guerra-ao-
terror-levaram-a-um-cenario-de-extremismo-e-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 08:12:44
Título: 11 de setembro criou \estado de super vigilância\, diz pesquisadora dos 
EUA
Descrição: Aniversário do atentado às Torres Gêmeas expõe os traumas e as 
consequências do terrorismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/11-de-setembro-criou-estado-de-
super-vigilancia-diz-pesquisadora-dos-eua
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-11 05:59:09
Título: Abandonado pelo governo, André Mendonça vê sua nomeação para o STF virar
fumaça
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Descrição: Além de não contar com o apoio direto do Planalto, Mendonça enfrenta 
a resistência do presidente do Senado e de seu antecessor
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/abandonado-pelo-governo-andre-
mendonca-ve-sua-nomeacao-para-o-stf-virar-fumaca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-10 20:13:48
Título: Com 30 minutos de trabalho na agenda, Bolsonaro passa uma hora no 
cercadinho para cobrar apoio após ‘recuo’
Descrição: 'Quem não concordou eu pediria para ler a nota, não deixar que a 
televisão comente a nota', disse o ex-capitão ao repreender apoiadores
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/com-30-minutos-de-trabalho-
na-agenda-bolsonaro-passa-uma-hora-no-cercadinho-para-cobrar-apoio-apos-recuo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-10 18:51:08
Título: Fachin autoriza Geddel a passar para o semiaberto no caso do bunker de 
51 milhões de reais
Descrição: A decisão vem após a 2ª Turma do STF derrubar a condenação por 
associação criminosa imposta ao ex-ministro e ao irmão dele
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-autoriza-geddel-a-passar-
para-o-semiaberto-no-caso-do-bunker-de-51-milhoes-de-reais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-10 16:46:44
Título: PDT distribuirá 2.000 rosas no ato do dia 12 contra Bolsonaro em SP: 
‘Faremos a Revolução das Rosas’
Descrição: A legenda afirma que a rosa simboliza 'os valores humanistas e 
democráticos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pdt-distribuira-2-000-rosas-
no-ato-do-dia-12-contra-bolsonaro-em-sp-faremos-a-revolucao-das-rosas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-09-10 13:53:37
Título: STF julgará no plenário se Lira deve ter prazo para decidir impeachment 
de Bolsonaro
Descrição: Ricardo Lewandowski pediu destaque no julgamento do caso, de 
relatoria da ministra Carmen Lúcia, para que o tema vá ao Plenário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-julgara-no-plenario-se-lira-
deve-ter-prazo-para-decidir-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-10 20:15:18
Título: MDB de Curitiba contraria Michel Temer aderindo à manifestação pelo 
‘Fora Bolsonaro’ no 12 de setembro
Descrição: Bem-vindo à verdade, ao Blog do Esmael. O MDB e o PSDB de Curitiba 
aderiram ao ato contra Bolsonaro no dia 12 de setembro, o  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/mdb-de-curitiba-contraria-michel-
temer-aderindo-a-manifestacao-pelo-fora-bolsonaro-no-12-de-setembro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-09-10 01:13:54
Título: Flávio Dino explica recuo de Bolsonaro: ‘covardia e queda nas pesquisas’
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. Pesquisas  %% POSTLINK %%
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/09/flavio-dino-explica-recuo-de-
bolsonaro-covardia-e-queda-nas-pesquisas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-11 03:35:18
Título: 11 de Setembro: 20 anos do acontecimento que mudou o mundo
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Descrição: Como aquela manhã de terça-feira, quando quase três mil pessoas 
morreram nos EUA, alterou para sempre a geopolítica global? A Fórum foi ouvir 
especialistas em relações internacionais para trazer respostas
Url :https://revistaforum.com.br/global/11-de-setembro-20-anos-acontecimento-
mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-11 00:40:46
Título: Após recuo de Bolsonaro, Alexandre de Moraes e ministro da Justiça se 
reúnem
Descrição: Encontro realizado um dia depois do recuo do presidente teria durado 
cerca de 4h
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-recuo-de-bolsonaro-alexandre-de-
moraes-e-ministro-da-justica-se-reunem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 22:53:08
Título: PSOL afirma que “não convoca e nem participará” dos atos do MBL
Descrição: Em nota, Executiva do partido confirma que não irá aos protestos do 
dia 12
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-nao-convoca-e-nem-participara-
dos-atos-do-mbl/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 22:51:27
Título: Pensamento crítico e elitismo
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil debaterá o que é e qual é a 
importância de fomentar o pensamento crítico da população brasileira para 
combater o elitismo histórico-cultural, um dos principais pilares estruturais 
que sustentaram a ascensão e a manutenção do bolsonarismo frente ao governo 
federal do país. Pauta Brasil irá ouvir Letícia Parks, Silvio Luiz [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pensamento-critico-e-elitismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 22:42:02
Título: Bolsonaro ignora apoiador que reclamou de violência policial: “Tá de 
brinco, cara?”, veja vídeo
Descrição: Bolsonaristas que saíram às ruas pela destituição de ministros do STF
estão decepcionados com o recuo do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-ignora-apoiador-que-reclamou-
de-violencia-policial-ta-de-brinco-cara-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 20:46:27
Título: Joice revela que Bolsonaro tem “quarto de soneca” com cama no Planalto: 
“Dorme todo dia”
Descrição: Deputada, ex-aliada do presidente e com trânsito no alto escalão do 
governo, afirma que Bolsonaro não gosta de trabalhar, \No máximo duas horas por 
dia\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/joice-revela-que-bolsonaro-tem-quarto-
de-soneca-com-cama-no-planalto-dorme-todo-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 18:24:10
Título: Trabalhadores dos Correios condenam PL da privatização: “monopólio 
privado”
Descrição: \A qualidade do serviço postal brasileiro (próxima a 95% ) não perde 
para os correios de países mais desenvolvidos\, afirma a  Associação dos 
Profissionais dos Correios
Url :https://revistaforum.com.br/politica/trabalhadores-dos-correios-
privatizacao-monopolio-privado/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-11 04:30:56
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Título: Estudo aponta três cepas preocupantes do coronavírus em circulação na 
África
Descrição: SÃO PAULO — Um novo estudo de mapeamento genético do coronavírus na 
África mostrou que, além da variante Beta, outras três cepas preocupante tiveram
grande circulação no continente. Como os países da região têm pouca estrutura 
para testagem, a pesquisa foi capaz de revelar uma história ainda desconhecida 
da epidemia ali. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/estudo-aponta-tres-cepas-preocupantes-do-
coronavirus-em-circulacao-na-africa-25193516
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-11 04:30:51
Título: Entenda o que está por trás da queda de homicídios no Rio nos últimos 
anos
Descrição: RIO - No primeiro semestre de 2021, o Estado do Rio registrou o 
número mais baixo de homicídios dolosos de sua história. Segundo o Instituto de 
Segurança Pública (ISP), foram 1.726 casos, a menor quantidade desde 1991, 
quando os dados começaram a ser divulgados pelo órgão. O fenômeno, entretanto, 
não pode ser explicado por apenas uma causa. Múltiplos fatores, como melhoras 
recentes na estrutura das polícias, questões demográficas e uma nova dinâmica 
entre grupos criminosos (traficantes e milicianos) colaboram para o freio nas 
mortes. A baixa taxa de resolução de homicídios no estado, contudo — uma das 
piores do país —, torna mais difícil analisar a estatística.Homicídios no Rio 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/epoca/entenda-que-esta-por-tras-da-queda-de-
homicidios-no-rio-nos-ultimos-anos-25193527
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-09-10 21:38:31
Título: Espiões australianos colaboraram com a CIA na intervenção dos EUA contra
Salvador Allende
Descrição: Documentos divulgados pelo Arquivo de Segurança dos Estados Unidos 
revelam que a Austrália abriu um escritório secreto em Santiago, no Chile, para 
realizar operações contra o presidente socialista
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-10/espioes-australianos-
colaboraram-com-a-cia-na-intervencao-dos-eua-contra-salvador-allende.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-10 00:00:00
Título: 'Foi uma dipirona para acalmar o mercado, mas não curou a infecção', diz
deputado sobre recuo de Bolsonaro
Descrição: O ex-ministro da Saúde e deputado Alexandre Padilha (PT-SP) compara o
recuo ensaiado por Bolsonaro na quinta(9), por meio de uma nota com digitais do 
ex-presidente Michel Temer (MDB), ao uso inadequado de um medicamento para o 
tratamento de uma doença maior. \Foi uma dipirona para acalmar o mercado, mas 
não curou a infecção\, afirma à coluna.Leia mais (09/10/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/foi-uma-dipirona-para-acalmar-o-mercado-mas-
nao-curou-a-infeccao-diz-deputado-sobre-recuo-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-10 00:00:00
Título: Pressão do agro foi fundamental para pedido de Bolsonaro a caminhoneiros
Descrição: Um dos principais motivos que levaram Jair Bolsonaro a pedir que 
caminhoneiros desbloqueassem as rodovias foi a pressão de produtores rurais, uma
de suas mais importantes bases de apoio.Leia mais (09/10/2021 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/09/pressao-do-agro-foi-fundamental-para-pedido-de-
bolsonaro-a-caminhoneiros.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-10 00:00:00
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Título: Oposição quer grande ato pelo impeachment de Bolsonaro no dia 2 de 
outubro
Descrição: Presidentes de legendas favoráveis ao impeachment de Jair Bolsonaro 
(sem partido) devem se reunir na próxima quarta-feira (15) no Congresso para dar
sequência à discussão sobre a realização de um grande ato em defesa da 
democracia e do afastamento do chefe do Executivo.Leia mais (09/10/2021 - 19h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/09/oposicao-quer-grande-ato-pelo-impeachment-no-
dia-2-de-outubro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-10 00:00:00
Título: Nota retórica de Bolsonaro foi motivada por temor de desembarque de 
aliados no Congresso
Descrição: A escalada na temperatura com partidos aliados teve peso determinante
na iniciativa de Jair Bolsonaro (sem partido) de buscar o ex-presidente Michel 
Temer (MDB) e publicar uma nota para tentar atenuar a crise institucional 
provocada por ele com os repetidos ataques a integrantes do Supremo Tribunal 
Federal.Leia mais (09/10/2021 - 19h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/temor-de-desembarque-de-aliados-no-congresso-apos-falas-
golpistas-motivou-nota-retorica-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-10 00:00:00
Título: Bolsonaristas usam uniforme militar em atos, insuflam ataques e podem 
ser enquadrados em crime
Descrição: A manifestação de raiz golpista na Esplanada dos Ministérios contou 
com grupos numerosos de bolsonaristas vestidos com indumentárias militares, 
responsáveis por atos e discursos que remetiam a rotinas na caserna.Leia mais 
(09/10/2021 - 17h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/09/bolsonaristas-usam-uniforme-militar-em-atos-insuflam-ataques-
e-podem-ser-enquadrados-em-crime.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-09-10 00:00:00
Título: A política do blefe de Bolsonaro chegou a um limite
Descrição: Jair Bolsonaro transformou o 7 de Setembro em Dia do Blefe. Diante de
seus apoiadores, em Brasília, anunciou a convocação, para a manhã seguinte, do 
Conselho da República. Líderes corajosos falam claramente, para o bem ou para o 
mal. Líderes covardes que se julgam espertos falam por senhas.Leia mais 
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Título: O futuro da agroindústria é tema de debate na quarta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/804856-o-futuro-da-agroindustria-e-tema-
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-09-10 13:18:43
Título: O que está por trás da decisão de Biden de expulsar oficiais militares 
apontados por Trump?
Descrição: A administração Biden instou 11 funcionários responsáveis por 
assuntos militares apontados pelo ex-presidente Donald Trump a se despedirem de 
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seus cargos, reportou o CNN no início desta semana com base em informação 
prestada por uma fonte próxima dos acontecimentos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021091018001697-o-que-esta-por-tras-
da-decisao-de-biden-de-expulsar-oficiais-militares-apontados-por-trump/
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