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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-09
Título: Câmara aprova PEC dos Precatórios no 2º turno
Descrição: Por 323 votos a 171, e uma abstenção, o plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou no 2º turno a PEC que dá calote nos precatórios. A PEC limita 
o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente 
pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/camara-aprova-pec-dos-
precatorios-no-2-turno 

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-09 17:10:26
Título: Maioria do STF decide manter o veto às emendas do ‘orçamento secreto’
Descrição: O entendimento da Corte chancela a decisão monocrática da ministra 
Rosa Weber, que impõe uma derrota ao governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-forma-maioria-para-manter-o-
veto-as-emendas-do-orcamento-secreto/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-09 23:14:28
Título: PT, PSOL, PCdoB, Rede e Novo não deram votos a favor da PEC dos 
Precatórios
Descrição: A PEC, no entanto, foi aprovada: foram 323 votos favoráveis, 172 
contrários e uma abstenção
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pt-psol-pcdob-rede-e-novo-
nao-deram-votos-a-favor-da-pec-dos-precatorios/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 19:34:45
Título: PEC dos Precatórios: como o calote nas dívidas vai afetar professores e 
a Educação
Descrição: À Fórum, Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), explicou os impactos, confira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pec-dos-precatorios-como-o-calote-nas-
dividas-vai-afetar-professores-e-a-educacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 11:40:02
Título: Governo Bolsonaro deve ter lucro recorde com combustíveis, gasolina 
chega a R$ 8
Descrição: Cofres da União acabarão 2021 com uma arrecadação de ao menos R$ 70,1
bilhões com os recursos vindos do setor. Preço médio da gasolina é de R$ 6,710 o
litro, e do diesel R$ 5,339
Url :https://revistaforum.com.br/economia/governo-lucro-combustiveis-alta-litro-
da-gasolina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 19:25:00
Título: Dieese: custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 16 de 17 
capitais pesquisadas
Descrição: Maiores altas foram registradas em Vitória (6%), Florianópolis 
(5,71%), Rio de Janeiro (4,79%) e  Curitiba (4,75%)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/dieese-custo-medio-da-cesta-
basica-de-alimentos-aumentou-em-16-de-17-capitais-pesquisadas
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 16:32:53
Título: Cesta básica do Dieese vai a R$ 700:  Por que a culpa é de Bolsonaro?
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Descrição: Com base neste valor, salário mínimo deveria ser superior a R$ 5,8 
mil. Batata, café em pó, tomate, açúcar e óleo de soja foram os itens que mais 
sofreram aumento
Url :https://revistaforum.com.br/economia/cesta-basica-700-por-que-a-culpa-e-de-
bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 16:01:51
Título: Em meio a incertezas políticas, interrogações tomam conta de famílias 
que recebiam auxílio
Descrição: PEC dos Precatórios é elemento-chave entre dúvidas que castigam 
beneficiários, cenário é agravado pela alta de preços
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/em-meio-a-incertezas-politicas-
interrogacoes-tomam-conta-de-familias-que-recebiam-auxilio 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-09 19:32:17
Título: Randolfe inicia coleta de assinaturas para a CPI do Orçamento Secreto
Descrição: O senador se referiu ao possível colegiado como 'CPI do Bolsolão'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/randolfe-inicia-coleta-de-
assinaturas-para-a-cpi-do-orcamento-secreto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 10:51:07
Título: O que é o orçamento secreto? Entenda o esquema usado por Bolsonaro e 
Lira no Congresso
Descrição: Leia perguntas e respostas sobre o esquema bilionário operado pelo 
governo para garantir apoio entre congressistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/o-que-e-o-orcamento-secreto-
entenda-o-esquema-criado-por-bolsonaro-e-lira-no-congresso

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-09 00:00:00
Título: MTST fará marcha contra a fome no sábado em SP com Boulos e padre Julio
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e a Frente Povo Sem 
Medo realizarão uma marcha contra a fome no sábado (13), em São Paulo.Leia mais 
(11/09/2021 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/mtst-fara-marcha-contra-a-fome-no-sabado-em-sp-com-
boulos-e-padre-julio.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 11:50:27
Título: Denúncias contra o agro são “conteúdo inoportuno”: Instagram derruba De 
Olho nos Ruralistas
Descrição: Perfil de conteúdo jornalístico com quase 25 mil seguidores está fora
do ar desde quinta (4)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/denuncias-contra-o-agro-sao-
conteudo-inoportuno-instagram-derruba-de-olho-nos-ruralistas

Fonte: Viomundo
Data: 2021-10-08
Título: Cimi denuncia à alta comissária da ONU Michelle Bachelet as graves violações de 
direitos dos povos indígenas no Brasil
Descrição: Garimpo em terras indígenas, marco temporal e os projetos anti-
indígenas, em trâmite no Congresso Nacional, estiveram na pauta da reunião com a
alta comissária da ONU para Direitos Humanos
Url :  https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/cimi-denuncia-a-alta-comissaria-
da-onu-michelle-bachelet-as-graves-violacoes-de-direitos-dos-povos-indigenas-no-
brasil.html 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 17:27:46
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Título: Jornalistas fazem ato na Globo e se preparam para paralisação por 
reajuste salarial 
Descrição: Reivindicando reajuste de 8,9% de acordo com a inflação, categoria em
São Paulo cruzará os braços por 2h na quarta (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/jornalistas-fazem-ato-na-globo-
e-se-preparam-para-paralisacao-por-reajuste-salarial

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 18:28:23
Título: Lideranças organizam ato em apoio à deputada estadual ameaçada de morte 
Andréia de Jesus 
Descrição: Após solicitar investigação sobre a morte em ação policial de 26 
pessoas no Sul de Minas, parlamentar relatou ameaças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/liderancas-organizam-ato-em-
apoio-a-deputada-estadual-ameacada-de-morte-andreia-de-jesus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 16:14:28
Título: Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro deleta críticas ao PL, futuro 
partido de Jair Bolsonaro
Descrição: Vereador do Rio mencionou propina para a legenda e para dirigente 
Valdemar Costa Neto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/nas-redes-sociais-carlos-
bolsonaro-deleta-criticas-ao-pl-futuro-partido-de-jair-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 15:38:00
Título: Análise | Estrangeiras investem mais em transição energética no Brasil 
do que a Petrobras
Descrição: É crescente o nível da pressão para as empresas avançarem na redução 
do impacto ambiental, Petrobras segue na contramão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/analise-estrangeiras-investem-
mais-em-transicao-energetica-no-brasil-do-que-a-petrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 15:28:28
Título: “Governo brasileiro tem tratado a natureza como um problema financeiro”,
diz deputado na COP26
Descrição: Único parlamentar pernambucano na conferência, Carlos Veras relaciona
crimes ambientais a violações dos Direitos Humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/governo-brasileiro-tem-tratado-
a-natureza-como-um-problema-financeiro-diz-deputado-na-cop26
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-09 13:46:39
Título: Análise | O fim do Bolsa Família e a política contínua do genocídio 
negro no Brasil
Descrição: Bolsonaro “extinguiu” o maior e mais bem-sucedido programa de 
transferência de renda do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/09/analise-o-fim-do-bolsa-familia-
e-a-politica-continua-do-genocidio-negro-no-brasil
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-09 21:09:38
Título: Mauro Campbell assume Corregedoria do TSE e inquérito contra Bolsonaro
Descrição: O magistrado assume no lugar do ex-ministro Luis Felipe Salomão, que 
deixou o posto no dia 29 de outubro
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mauro-campbell-assume-corregedoria-
do-tse-e-inquerito-contra-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-09 20:29:12
Título: Metaverso será viciante e roubará mais dados, diz denunciante do 
Facebook
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Descrição: O sistema foi anunciado pelo empresário americano Mark Zuckerberg 
após um apagão nas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/metaverso-sera-viciante-e-roubara-
mais-dados-diz-denunciante-do-facebook/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-09 17:30:26
Título: Associações médicas exigem posicionamento do Ministério da Saúde sobre o
‘kit Covid’
Descrição: Entidades reclamam do atraso na aprovação de relatório na Conitec: 
'Impasse se arrasta desde outubro'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/associacoes-medicas-exigem-
posicionamento-do-ministerio-da-saude-sobre-o-kit-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-09 16:39:30
Título: URGENTE: PDT fecha questão contra a PEC dos Precatórios [ao vivo]
Descrição: Entrou água no chope do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e 
do presidente Jair Bolsonaro acerca da votação no segundo turno da PEC dos 
Precatórios, nesta terça-feira (09/11), pela  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/urgente-pdt-fecha-questao-contra-a-
pec-dos-precatorios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-10 02:01:00
Título: Dilma Rousseff debate “Fascismo: ontem e hoje” em lançamento de livro
Descrição: A obra, organizada por Fernando Sarti Ferreira e Julian Rodrigues, é 
a versão escrita e ampliada do curso organizado pela Fundação Perseu Abramo e 
pelo Grupo de Estudos de História e Economia Política (Gmarx/USP)
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/dilma-rousseff-debate-fascismo-ontem-e-
hoje-em-lancamento-de-livro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 23:25:43
Título: De Temer a Bolsonaro: a erosão democrática no Brasil – Por Rodrigo 
Oliveira
Descrição: O golpe parlamentar de 2016 interrompeu um processo de expansão da 
democracia brasileira, marcada pela concretização de ideais de igualdade e de 
justiça social, e é no governo Temer que tem início a sua destruição
Url :https://revistaforum.com.br/debates/e-temer-bolsonaro-erosao-democratica-
no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 22:31:25
Título: Eleições 2022: No Maranhão, Lula lidera com mais que o dobro das 
intenções de voto em Bolsonaro
Descrição: Ex-presidente se reuniu nesta terça-feira (9) com o governador do 
estado, Flávio Dino (PSB), confira aqui o levantamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2022-no-maranhao-lula-lidera-
com-mais-que-o-dobro-das-intencoes-de-voto-em-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 20:35:12
Título: Lula se solidariza com vereadora ofendida em Campinas: “Racismo é uma 
praga”
Descrição: Em sessão na Câmara da cidade paulista, um grupo de negacionistas, 
comandado pelo vereador bolsonarista Nelson Hossri, chamou Paolla Miguel de 
“preta lixo” e gritou “vacina mata”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-se-solidariza-com-vereadora-
ofendida-em-campinas-racismo-e-uma-praga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 19:38:40
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Título: Omar Aziz: “O cérebro do Paulo Guedes é obsoleto”
Descrição: O senador, que preside a CPI do Genocídio, também criticou Bolsonaro:
“Você usa a liturgia do cargo não é para construir, é para destruir. Acabou esse
tempo, presidente. Vá trabalhar”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/omar-aziz-o-cerebro-do-paulo-guedes-e-
obsoleto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 18:46:25
Título: “Se gritar pega centrão”: General Heleno volta atrás e fala em 
“atividade metafórica”
Descrição: Em entrevista, o ministro disse que não tem problema com o centrão e 
defendeu que Bolsonaro faça alianças veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pega-centrao-general-heleno-volta-
atras-atividade-metaforica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 18:25:47
Título: Bolsonaro sobre Nunes Marques: “Hoje, tenho 10% de mim no STF”
Descrição: O presidente ainda abordou a polêmica envolvendo a indicação de André
Mendonça à Corte: “O grande problema sou eu, não é ele. Se eu for reeleito, vou 
botar mais dois com o perfil parecido”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-sobre-nunes-
marques-hoje-tenho-10-de-mim-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 17:23:59
Título: PDT entra em consenso e reverte 11 dos 15 votos da PEC dos Precatórios, 
diz Lupi
Descrição: Presidente da sigla, Carlos Lupi afirmou ainda que decisão de Ciro 
Gomes de suspender a pré-candidatura à Presidência está superada. Com o 
consenso, 21 dos 25 deputados da bancada devem votar contra o calote proposto 
por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pdt-entra-em-consenso-e-reverte-11-
dos-15-votos-da-pec-dos-precatorios-diz-lupi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 17:07:17
Título: Técnico brasileiro faz comentários homofóbicos: “Tem bichas aqui?”
Descrição: \Machos puros, então. Fizeram uma boa seleção\, disse o ex-treinador 
do Tigres-MEX durante entrevista coletiva com jornalistas
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/tecnico-brasileiro-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 12:55:44
Título: #EleNão: Mulheres convocam para manifestação “Bolsonaro Nunca Mais”
Descrição: Coletivos lembram, ainda, que em 20 de novembro, dia da Consciência 
Negra, haverá um protesto nas ruas pelo #ForaBolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulheres-manifestacao-bolsonaro-nunca-
mais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 12:35:59
Título: Câmara do Chile aprova processo de impeachment contra o presidente 
Piñera
Descrição: Para seguir adiante, medida precisa ser avalizada pelo Senado, ação é
resultado de revelações do Pandora Papers e pode derrubar aquele que é um dos 
principais aliados de Bolsonaro na América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/camara-chile-impeachment-pinera/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 12:25:46
Título: Cenas fortes: Travesti é morta após ser perseguida e agredida no Ceará
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Descrição: Larraya, de 53 anos, morreu após bater a cabeça no chão. Homem foi 
preso e já responde por outro homicídio praticado em 2015
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-travesti-morta-ceara/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-09 03:00:00
Título: Uma terra ameaçada – COP 26 em Glasgow. Reflexões a partir de um 
encontro de amigos. Artigo de Faustino Teixeira
Descrição:  
\Não está cerrado o caminho da utopia. Temos que encontrar frestas para lutar, 
temos que buscar comunidades de apoio para a nossa luta, mesmo diante de um 
horizonte tão difícil\, escreve http://www.ihu.unisinos.br/614296-uma-terra-
ameacada-cop-26-em-glasgow-reflexoes-a-partir-de-um-encontro-de-amigos-artigo-
de-faustino-teixeira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-10 04:30:43
Título: Alas do PL resistem à chegada de Bolsonaro e acenam a adversários do 
presidente
Descrição: BRASÍLIA e SÃO PAULO — Logo após o ingresso de Jair Bolsonaro ao PL 
ser dado como certo, parlamentares de oposição ao governo já falam em deixar a 
legenda, enquanto diretórios estaduais tentam assegurar a autonomia para manter 
acordos regionais e acenam a adversários do titular do Palácio do Planalto. A 
maior resistência está no Norte e Nordeste. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/alas-do-pl-resistem-chegada-de-bolsonaro-
acenam-adversarios-do-presidente-1-25271009
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-10 04:30:07
Título: Congresso articula reação ao STF e avalia projeto para incorporar o 
orçamento secreto às verbas dos ministérios
Descrição: BRASÍLIA — Horas depois de o Supremo formar maioria para suspender os
pagamentos do orçamento secreto, deputados e senadores já começaram a articular 
uma reação. Pressionados por prefeitos aliados, que se beneficiam da aplicação 
dos recursos em melhorias nos seus municípios, parlamentares estudam uma saída 
legislativa. Uma das possibilidades seria aprovar um projeto que remaneje as 
verbas das emendas de relator para os orçamentos dos ministérios. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/congresso-articula-reacao-ao-stf-avalia-
projeto-para-incorporar-orcamento-secreto-as-verbas-dos-ministerios-1-25271019
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-10 04:30:43
Título: 'PEC dos Precatórios virou trem da alegria de distribuição de recursos 
públicos', diz Marcos Lisboa
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pec-dos-precatorios-virou-
trem-da-alegria-de-distribuicao-de-recursos-publicos-diz-marcos-lisboa-1-
25270955
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-09 21:35:29
Título: COP26: ministro do Meio Ambiente se recusa a responder se vai retirar 
apoio a 'combo do desmatamento' no Congresso
Descrição: Três projetos de lei apoiados pelo governo Bolsonaro são vistos como 
retrocessos na política ambiental e vão na contramão de metas climáticas 
prometidas pelo Brasil em conferência do clima. Ministro foi perguntado várias 
vezes sobre isso, mas não quis responder.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59201463?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-10 00:00:00
Título: Moro repetiu que nunca entraria na política, relembre frases do hoje 
presidenciável
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Descrição: Cotado como um dos possíveis pré-candidatos ao Planalto nas eleições 
de 2022, o ex-juiz Sergio Moro negou diversas vezes enquanto magistrado que 
tivesse intenções politicas.Leia mais (11/10/2021 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/moro-repetiu-que-nunca-entraria-na-politica-relembre-frases-
do-hoje-presidenciavel.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-09 00:00:00
Título: STJ anula provas contra Flávio Bolsonaro em caso das 'rachadinhas'
Descrição: O STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou nesta terça-feira (9) 
todas as decisões tomadas pela primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro 
nas investigações que miram o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no caso das
\rachadinhas\.Leia mais (11/09/2021 - 18h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/stj-anula-investigacao-contra-flavio-bolsonaro-em-caso-das-
rachadinhas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-09 08:49:53
Título: Parlamentares do Chile dão luz verde à abertura de impeachment do 
presidente Piñera
Descrição: Nesta terça-feira (9), a Câmara dos Deputados do Chile aprovou, após 
intenso debate, o início do processo de impeachment do presidente Sebastián 
Piñera. A câmara baixa teve 78 votos a favor, 67 contra e três abstenções.
Url :https://br.sputniknews.com/20211109/parlamentares-do-chile-dao-luz-verde-a-
abertura-de-impeachment-do-presidente-piera-18886053.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-09 07:21:49
Título: Ortega chama sua vitória nas eleições na Nicarágua exemplo para toda a 
América Latina
Descrição: O triunfo do partido político Frente Sandinista de Libertação 
Nacional (FSLN) nas eleições gerais da Nicarágua é uma vitória para os povos da 
América Latina e do Caribe, afirmou à Sputnik o presidente do país, Daniel 
Ortega.
Url :https://br.sputniknews.com/20211109/ortega-chama-sua-vitoria-nas-eleicoes-
na-nicaragua-exemplo-para-toda-a-america-latina-18884758.html
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