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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 21:59:47
Título: Lula passa por tratamento em hospital em São Paulo e tem alta
Descrição: Ex-presidente foi internado com quadro de bacteremia e foi medicado 
com antibióticos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-passa-por-tratamento-em-hospital-
em-sao-paulo-e-tem-alta/

Fonte: Nytimes
Data: 2021-02-09
Título: O fim esnobado da Lava Jato
Descrição: Foi apontada como a maior operação anticorrupção do mundo, mas se 
tornou o maior escândalo judicial da história.
Url : https://www.nytimes.com/es/2021/02/09/espanol/opinion/lava-jato-
brasil.html

Fonte: GGN
Data: 2021-02-09
Título: Chico Buarque, a Globo que faz a diferença e o fradinho do Henfil, por 
Luis Nassif
Descrição: Recebo vídeo de Chico Buarque lembrando um episódio curioso. Quando 
Lula foi condenado, a Globo pediu repercussão com artistas...
Url : https://jornalggn.com.br/midia/chico-buarque-e-a-globo-que-faz-a-
diferenca/

Fonte: GGN
Data: 2021-02-08
Título: Assista: Sergio Moro – A construção de um juiz acima da lei
Descrição: Projeto narra excessos cometidos por Moro muito antes da Lava Jato 
começar. Assista no Youtube o documentário
Url : https://jornalggn.com.br/tv-ggn/assista-sergio-moro-a-construcao-de-um-
juiz-acima-da-lei/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-10 01:46:43
Título: STF ratifica acesso de Lula a diálogos vazados da Lava Jato, mas adia 
debate sobre validade como prova
Descrição: Ministros garantiram o pedido da defesa do ex-presidente. Gilmar 
Mendes usa voto para atacar frontalmente operação e chamar revelações de “maior 
escândalo da história”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-10/stf-ratifica-acesso-de-lula-a-
dialogos-vazados-da-lava-jato-mas-adia-debate-sobre-validade-como-prova.html

Fonte: CUT
Data: 2021-02-09
Título: Com sobrecarga de trabalho, morte de enfermeiros cresce 422%
Descrição: Representantes da categoria dizem que se a população continuar não respeitando 
as medidas de proteção e o Estado não agir, os profissionais de enfermagem continuarão 
tendo riscos de infecção e mortes
Url : https://www.cut.org.br/noticias/morte-de-enfermeiros-cresce-422-e-sobrecarga-de-
trabalho-e-apontada-como-causa-bfe2  

Fonte: MST
Data: 2021-02-09
Título: Comitê realiza atividades em memória de Dorothy Stang na Amazônia
Descrição: A freira da CPT, conhecida internacionalmente pela atuação contra os 
fazendeiros, madeireiros e grileiros na região do Xingu, no Pará, foi executada 
com seis tiros à queima-roupa
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Url :    https://mst.org.br/2021/02/09/comite-realiza-atividades-em-memoria-a-  
irma-dorothy-stang-na-amazonia/

Fonte: Xinhua
Título: INCIDENTE EM LABORATÓRIO É EXTREMAMENTE IMPROVÁVEL PARA COVID-19, DIZ 
OMS
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/09/c_139733095.htm  

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-10 01:40:02
Título: TSE absolve chapa Bolsonaro-Mourão de disparo de mensagens em massa na 
eleição de 2018
Descrição: Ainda há quatro ações para serem julgadas em data ainda a ser 
marcada. Em decisão unânime, ministros entenderam que não havia provas para 
cassar chapa vencedora em 2018.
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-10/tse-absolve-chapa-bolsonaro-
mourao-de-disparo-de-mensagens-em-massa-na-eleicao-de-2018.html

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-09
Título: Bolsonaro exclui Mourão de reunião e vice comenta: ‘Não estou 
incomodado’
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião ministerial nesta terça-
feira (9) e deixou de fora o vice-presidente Hamilton Mourão.
Url: https://www.montedo.com.br/2021/02/09/bolsonaro-exclui-mourao-de-reuniao-e-
vice-comenta-nao-estou-incomodado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 19:50:03
Título: Justiça confirma júri popular a acusados de assassinar Marielle: “Passo 
importante”, diz Monica Benicio
Descrição: “Hoje, durante o julgamento, apresentamos as razões pelas quais temos
convicção de que Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram os autores diretos dos 
crimes”, afirmou a viúva de Marielle Franco
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-confirma-juri-popular-a-
acusados-de-assassinar-marielle-passo-importante-diz-monica-benicio/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-10 04:02:57
Título: MP encerra escutas no caso Adriano da Nóbrega após menções a Jair 
Bolsonaro
Descrição: Adriano da Nóbrega, chefe da milícia especializada em assassinatos 
Escritório do Crime dizia que ‘se fodia’ por ser amigo do Presidente da 
República.The post MP encerra escutas no caso Adriano da Nóbrega após menções a 
Jair Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/09/escutas-adriano-nobrega-bolsonaro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-09 14:19:24
Título: O namoro entre a Lava Jato e a Rede Globo
Descrição: Mensagens trocadas entre procuradores, jornalistas e o todo poderoso 
João Roberto Marinho mostram a longa relação entre a operação e a rede de 
televisão.The post O namoro entre a Lava Jato e a Rede Globo appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/09/namoro-lava-jato-rede-globo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 02:01:15
Título: Dallagnol e MP usaram vizinhos de Zanin, advogado de Lula, pra ter 
informações de sua vida
Descrição: Conversas da Operação Spoofing revelam que Dallagnol pediu 
monitoramento de viagens feitas pelos advogados de Lula a partir de informações 
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repassadas por uma vizinha, \Isso é um escândalo\, protestou Zanin em sessão do 
STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-e-mp-usaram-vizinhos-de-
zanin-advogado-de-lula-pra-ter-informacoes-de-sua-vida/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 20:28:13
Título: Boulos rebate Dallagnol: “Circo é armar a acusação em conluio com o 
juiz”
Descrição: Ex-procurador da Lava Jato em Curitiba disse que está sendo montado 
um “circo” para anular as condenações da força-tarefa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-rebate-dallagnol-circo-e-armar-
a-acusacao-em-conluio-com-o-juiz/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 18:06:01
Título: Deltan Dallagnol armou encontro com João Roberto Marinho, da Globo, em 
novembro de 2015
Descrição: Menos de um mês depois da reunião O Globo publicou editorial 
exaltando as 10 medidas de Deltan
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deltan-dallagnol-armou-encontro-com-
joao-roberto-marinho-da-globo-em-novembro-de-2015/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 00:55:42
Título: Jornal Nacional esconde críticas de Gilmar Mendes à Lava Jato feitas no 
STF
Descrição: O telejornal da Globo ainda deu destaque a uma nota do ex-juiz Sérgio
Moro criticando a liberação de dados da Spoofing para a defesa de Lula, não é a 
primeira vez que o JN esconde críticas do STF a Moro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-esconde-criticas-de-
gilmar-mendes-a-lava-jato-feitas-no-stf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 03:09:17
Título: Há dois anos, Moro desafiou Vaza Jato: “publiquem tudo, não tem 
problema”
Descrição: Agora, como ex-ministro, ele entrou com pedido para que Lula não 
tivesse acesso às mensagens
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ha-dois-anos-moro-desafiou-vaza-jato-
publiquem-tudo-nao-tem-problema/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 21:56:51
Título: Gilmar Mendes: “Se esses diálogos não existiram, os hackers merecem o 
Nobel de Literatura”
Descrição: O ministro do STF comparou os hackers de Araraquara com os escritor 
Gabriel Garcia Márquez ao criticar os diálogos de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro 
e outros procuradores da Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-se-esses-dialogos-nao-
existiram-os-hackers-merecem-o-nobel-de-literatura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 21:47:16
Título: PDT aciona STF contra Bolsonaro por incentivar uso de remédios sem 
eficácia contra a Covid
Descrição: Notícia-crime protocolada nesta terça-feira (9) destaca declarações 
do presidente e gastos do governo federal com substâncias como cloroquina e 
ivermectina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pdt-aciona-stf-contra-bolsonaro-por-
incentivar-uso-de-remedios-sem-eficacia-contra-a-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 00:33:10
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Título: Brasil vive 3º dia com mais mortes por Covid-19 no ano
Descrição: Foram registrados 1.350 óbitos no país, taxa de transmissão do novo 
coronavírus indica pandemia em expansão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-vive-3o-dia-com-mais-mortes-
por-covid-19-no-ano/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 00:33:10
Título: Brasil vive 3º dia com mais mortes por Covid-19 no ano
Descrição: Foram registrados 1.350 óbitos no país, taxa de transmissão do novo 
coronavírus indica pandemia em expansão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-vive-3o-dia-com-mais-mortes-
por-covid-19-no-ano/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 16:17:43
Título: General responsável por aproximar Bolsonaro do centrão: “Não tenho 
vergonha nenhuma, não”
Descrição: Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, foi 
criticado por colegas militares da reserva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-responsavel-por-aproximar-
bolsonaro-do-centrao-nao-tenho-vergonha-nenhuma-nao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 22:21:54
Título: Bancários da Caixa indignam-se com possível auxílio de R$ 200: “Menos de
um terço da cesta básica”
Descrição: Governo planeja reduzir em três vezes valor do benefício e ainda 
condicioná-lo à realização de curso profissionalizante. Medida alcança menos da 
metade de beneficiários do auxílio emergencial concedido ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-da-caixa-indignam-se-com-
possivel-auxilio-de-r-200-menos-de-um-terco-da-cesta-basica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 13:24:02
Título: Vídeo de mulher que surtou por preço de gasolina a R$3,40 no governo 
Dilma volta a bombar
Descrição: Na ocasião, aproveitando a onda de protestos da direita contra o 
governo, ela reclamava da gasolina chegar a R$ 3,40 o litro #OndeAndaTaisGalon?
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-de-mulher-que-surtou-por-
preco-de-gasolina-a-r340-no-governo-dilma-volta-a-bombar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 23:46:35
Título: Boiada do mercado financeiro vai passar no Congresso, diz economista 
sobre autonomia do BC
Descrição: Pedro Rossi, professor da Unicamp, explica “pegadinhas” de projetos 
sobre o BC e sobre câmbio que liberais querem aprovar na Câmara, veja
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/boiada-do-mercado-financeiro-vai-passar-
no-congresso-diz-economista-sobre-autonomia-do-bc/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 21:03:23
Título: Autonomia do Banco Central: sob pressão do mercado, Câmara aprova 
urgência para PL
Descrição: Pauta conta com apoio de Arthur Lira, que articulou agilização do PL 
com governo Bolsonaro, oposição reage duramente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/autonomia-do-banco-central-sob-
pressao-do-mercado-camara-aprova-urgencia-para-pl
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 17:44:41
Título: Com salário de R$ 10 mil, assessora de Mário Frias recebeu auxílio 
emergencial 
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Descrição: Indicada pela adjunta da pasta, Marcleidy Cristina Slama recebeu 
quatro parcelas de R$ 600 do benefício
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/com-salario-de-r-10-mil-
assessora-de-mario-frias-recebeu-auxilio-emergencial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 16:18:36
Título: Justiça suspende despejo de famílias que o governo “desistiu” de 
assentar em Goiás
Descrição: Acampamento Che Guevara, em Piranhas (GO), tem 45 famílias sem-terra 
e recebeu ordem de despejo no último dia 20
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/justica-suspende-despejo-de-
familias-que-incra-desistiu-de-assentar-em-goias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 15:26:36
Título: Tubulação de barragem rompe e mata três trabalhadores em Brejo Santo 
(CE)
Descrição: Este é o segundo acidente no Ceará em barragens que compõem o eixo 
norte da transposição do rio São Francisco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/tubulacao-de-barragem-rompe-e-
mata-tres-trabalhadores-em-brejo-santo-ce
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 14:58:57
Título: Editores do site indiano Newsclick são alvo de ataque de governo Modi
Descrição: Portal de notícias é referência na cobertura dos protestos de 
camponeses contra o atual governo indiano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/editores-do-site-indiano-
newsclick-sao-alvo-de-ataque-de-governo-modi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 12:15:39
Título: Nesse ritmo, vamos demorar mais de 3 anos para imunizar toda a população
Descrição: Não são as vacinas que vão nos proteger, mas sim a vacinação de todos
e rapidamente.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/artigo-nesse-ritmo-vamos-
demorar-mais-de-3-anos-para-imunizar-toda-a-populacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 10:45:30
Título: Homem está desaparecido há 25 dias após entrar em viatura da PM em Santa
Catarina
Descrição: Câmera de segurança mostra que policiais foram os últimos a verem 
Diego Bastos Scott, de 39 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/homem-esta-desaparecido-ha-25-
dias-apos-entrar-em-viatura-da-pm-em-santa-catarina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-09 07:40:01
Título: Canetaço de Bolsonaro em janeiro tirou até R$ 9 bilhões da ciência e 
tecnologia
Descrição: Entidades tentam reverter vetos na sanção da nova lei do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/09/canetaco-de-bolsonaro-em-
janeiro-tirou-ate-r-9-bilhoes-da-ciencia-e-tecnologia
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 01:30:17
Título: Aos 100 anos, ex-guarda da SS nazista é acusado de cúmplice de 
extermínio na Alemanha
Descrição: A imprensa alemã não revelou a identidade do reú, mas afirmou que ele
está envolvido em mais de 3,5 mil assassinatos ocorridos em um campo de 
concentração, entre 1942 e 1945
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Url :https://revistaforum.com.br/global/aos-100-anos-ex-guarda-da-ss-nazista-e-
acusado-de-cumplice-de-exterminio-na-alemanha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 00:44:08
Título: Dois jogadores do Vélez da Argentina são acusados de participar de 
estupro coletivo
Descrição: Ex-jogador do São Paulo teria estado presente na festa clandestina 
onde o crime ocorreu, mas que por enquanto não figura entre os investigados pela
violação
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/dois-jogadores-do-velez-da-argentina-
sao-acusados-de-participar-de-estupro-coletivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 23:44:32
Título: Líder da Minoria cobra inclusão de auxílio emergencial e vacinas no 
Orçamento de 2021
Descrição: Comissão Mista de Orçamento será instalada nesta quarta-feira e o 
benefício pode ser retomado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lider-da-minoria-cobra-inclusao-de-
auxilio-emergencial-e-vacinas-no-orcamento-de-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 23:30:55
Título: Ação humana provocou perda de até 42% de biodiversidade na Mata 
Atlântica, diz pesquisa da USP
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/meio-ambiente/acao-humana-provocou-perda-de-
ate-42-de-biodiversidade-na-mata-atlantica-diz-pesquisa-da-usp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 23:28:28
Título: Defensoria recorre à Justiça para que União garanta imunização coletiva 
em Manaus
Descrição: Para Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz/Amazônia, a 
estratégia de vacinação em massa é medida potencialmente efetiva em termos 
sanitários
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/defensoria-recorre-a-justica-para-que-
uniao-garanta-imunizacao-coletiva-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 23:10:06
Título: Deputados do PT defendem instalação da CPI da Lava Jato na Câmara
Descrição: Presidenta do partido, Gleisi Hofmann, defende que apuração inclua 
relação com agências estrangeiras, Rogerio Correia protocola novo pedido de 
investigação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputados-do-pt-defendem-instalacao-
da-cpi-da-lava-jato-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 23:04:07
Título: The Guardian acusa rainha Elizabeth II de tentar barrar lei que 
revelaria sua riqueza
Descrição: Caso teria acontecido em 1973, segundo reportagem que apresenta 
documentos dos Arquivos Nacionais britânicos, Palácio de Buckingham divulgou 
nota negando a denúncia
Url :https://revistaforum.com.br/global/the-guardian-acusa-rainha-elizabeth-ii-
de-tentar-barrar-lei-que-revelaria-sua-riqueza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 22:58:42
Título: Gilmar diz que pode julgar HC de Lula sobre a suspeição de Moro após o 
carnaval
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Descrição: Declaração foi dada em entrevista ao Jota, em sessão realizada pelo 
STF nesta terça, o ministro disparou fortes críticas à Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-diz-que-pode-julgar-hc-de-lula-
sobre-a-suspeicao-de-moro-apos-o-carnaval/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 21:22:15
Título: Lula Já! – Por Juca Ferreira
Descrição: Lula é o projeto que eles não querem. Lula é soberania brasileira nas
relações internacionais, Lula é justiça social, democracia e respeito às 
instituições
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lula-ja-por-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 21:13:49
Título: Vereadora mais votada de BH, Duda Salabert é demitida de escola em que 
lecionava há 13 anos
Descrição: \Teve a ameaça de morte que sofri, na qual dizia que me matariam 
dentro da escola. Lembremos que esse e-mail ameaçador foi também encaminhado 
p/direção da escola. Ali eu já sabia que seria demitida\, revelou a vereadora do
PDT
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vereadora-mais-votada-de-bh-duda-
salabert-e-demitida-de-escola-em-que-lecionava-ha-13-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 21:01:14
Título: Para quem odeia o PT – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: O PT está mais vivo que nunca! E retoma seu crescimento após uma 
covarde e violenta onda de acusações e maldades contra o partido que mais fez 
pelo Brasil até hoje
Url :https://revistaforum.com.br/rede/para-quem-odeia-o-pt-por-pastor-ze-
barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 20:29:16
Título: Morre Roberto Santos, ex-governador da Bahia e ex-reitor da UFBA
Descrição: Santos tinha 94 anos e estava internado há duas semanas em Salvador 
para tratar de problemas renais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-roberto-santos-ex-governador-da-
bahia-e-ex-reitor-da-ufba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 20:13:17
Título: PL de Marília Arraes dobra pena de ameaça no contexto de violência 
contra mulher
Descrição: “É um crime que ultrapassa questões sociais e está enraizado na nossa
sociedade de maneira a atingir as mais diversas classes”, avalia a deputada
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/pl-de-marilia-arraes-dobra-pena-de-
ameaca-no-contexto-de-violencia-contra-mulher/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 19:38:00
Título: Aliança de Bolsonaro com Centrão transforma 2021 em ano de muita luta – 
Por Sinpro-DF
Descrição: No campo da educação, vem aí um combo que visa a demolir o Sistema 
Educacional Público do Brasil. Entre as prioridades do presidente Bolsonaro, 
destaca-se os PL da Lei da Mordaça (Escola sem Partido), do homeschooling e 
reforma administrativa
Url :https://revistaforum.com.br/debates/alianca-de-bolsonaro-com-centrao-
transforma-2021-em-ano-de-muita-luta-por-sinpro-df/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 19:32:46
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Título: Executiva do PT da Bahia escolhe Jaques Wagner como candidato a 
governador em 2022
Descrição: Nome de Wagner como candidato ao governo na próxima eleição ainda 
precisa ser discutido com a base aliada, mas presidente do PT estadual garante 
que essa é a escolha do partido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/executiva-do-pt-da-bahia-escolhe-
jaques-wagner-como-candidato-a-governador-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 19:25:35
Título: ‘Ariel – a travessia de um príncipe trans e quilombola” fala sobre 
sexualidade e preconceitos
Descrição: A obra, do jornalista e escritor, Jared Amarante, fala sobre um 
menino transexual, gordo e preto, que, mergulhado em seu mundo, é levado a 
percorrer sua ancestralidade no Quilombocéu
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/ariel-a-travessia-de-um-principe-trans-
e-quilombola-fala-sobre-sexualidade-e-preconceitos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 18:05:39
Título: Indústria não é prioridade do governo Bolsonaro, diz ex-presidente da 
associação do alumínio
Descrição: Em artigo, ex-dirigente da Abal,  chamou de “contradição” a postura 
de empresas e entidades que não criticam governos, mas querem ser ouvidas em 
discussões sobre o setor a que pertencem
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/industria-nao-e-prioridade-do-governo-
bolsonaro-diz-ex-presidente-da-associacao-do-aluminio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 17:35:49
Título: “Esse sujeito tem de ser banido do MPF”, diz Wadih Damous em referência 
a Dallagnol
Descrição: Ex-procurador da Lava Jato foi flagrado em novas conversas 
comprometedoras e falou que a prisão de Lula era “presente da CIA”, “Moro e 
Dallagnol brincaram de justiceiros”, resume Gleisi Hoffmann
Url :https://revistaforum.com.br/politica/esse-sujeito-tem-de-ser-banido-do-mpf-
diz-wadih-damous-em-referencia-a-dallagnol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 17:00:23
Título: Filho de Miriam Leitão, Vladimir Netto orientou Dallagnol sobre condução
coercitiva de Lula: “Entendi o recado…rs”
Descrição: Mais de um ano e meio depois da primeira reportagem da Vaza Jato, 
site The Intercept expõe relações criminosas entre a família Marinho e 
jornalistas da Globo com Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/filho-de-miriam-leitao-
vladimir-netto-orientou-dallagnol-sobre-conducao-coercitiva-de-lula-entendi-o-
recadors/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 16:06:36
Título: Ex-vereador de Porto Alegre é indiciado por racismo após áudio sobre 
bancada do PSOL
Descrição: Valter Nagelstein se referiu aos vereadores recém-eleitos como \
jovens negros\ que não têm \qualificação formal\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-vereador-de-porto-alegre-e-
indiciado-por-racismo-apos-audio-sobre-bancada-do-psol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 13:38:20
Título: Em documento, Biden afirma que países que não respeitarem as LGBT 
sofrerão sanções
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Descrição: O novo presidente dos EUA também pediu mais esforços dos países 
aliados e reafirmou que a defesa das vidas LGBT ao redor do mundo será uma das 
prioridades de seu governo
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/em-documento-biden-afirma-que-paises-que-
nao-respeitarem-as-lgbt-sofrerao-sancoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 13:30:28
Título: Trabalhadores da FORD de Taubaté conseguem liminar para impedir demissão
em massa
Descrição: Na liminar concedida, a Ford fica proibida de assediar os 
trabalhadores e seus representantes do Sindicato, é obrigada a garantir os 
salários dos trabalhadores enquanto durar a negociação coletiva e a garantir a 
estabilidade até dezembro de 2021.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/trabalhadores-da-ford-
de-taubate-conseguem-liminar-para-impedir-demissao-em-massa/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-09 03:00:00
Título: Clarice Lispector – 100 anos: uma leitura contra as angústias dos tempos
pandêmicos. Entrevista especial com Emilia Amaral
Descrição: Nascida em 10 de dezembro de 1920, Clarice Lispector é, sem dúvidas, 
um dos principais nomes da http://www.ihu.unisinos.br/605975-clarice-lispector-
100-anos-uma-leitura-contra-as-angustias-dos-tempos-pandemicos-entrevista-
especial-com-emilia-amaral
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-09 03:00:00
Título: China, uma Sociedade Moderadamente Próspera que reconfigura o poder 
global. Entrevista especial com Fausto Godoy
Descrição: Enquanto o governo brasileiro arrumava querelas diplomáticas, 
mergulhado no caos e morte da pandemia, a China seguia seu curso e e [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606633-china-uma-sociedade-moderadamente-
prospera-que-reconfigura-o-poder-global-entrevista-especial-com-fausto-godoy
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-09 22:23:44
Título: Ministério da Saúde avalia acelerar vacinação no Amazonas para conter 
nova variante
Descrição: BRASÍLIA — O Ministério da Saúde afirmou nesta terça-feira, em nota, 
que avalia \acelerar a aplicação de vacinas\ no Amazonas para conter a variante 
do coronavírus identificada no estado. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/vacina/ministerio-da-saude-avalia-
acelerar-vacinacao-no-amazonas-para-conter-nova-variante-1-24876483
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-09 21:26:26
Título: TSE arquiva duas ações que pediam cassação de Bolsonaro
Descrição: BRASÍLIA — O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-
feira arquivar duas ações que pediam a cassação da chapa do presidente Jair 
Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão por abuso de poder econômico. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/tse-arquiva-duas-acoes-que-pediam-cassacao-
de-bolsonaro-1-24876328
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-10 00:33:45
Título: Senado dos EUA considera constitucional julgar Trump como ex-presidente,
e impeachment avança
Descrição: Parlamentares aprovam por 56 votos a 44 seguir adiante com segundo 
processo contra o republicano, acusado de incitar invasão no Capitólio
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-10/senado-dos-eua-
considera-constitucional-julgar-trump-como-ex-presidente-e-impeachment-
avanca.html
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-09 03:30:12
Título: Enterrada no Brasil, Lava Jato continua viva em outros países da América
Latina
Descrição: Operação, cuja força-tarefa no Paraná foi dissolvida, levou à prisão 
quatro ex-presidentes estrangeiros e alterou o panorama político da região. 
Investigação no México é a trama mais recente
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-08/enterrada-no-brasil-lava-jato-
continua-viva-em-outros-paises-da-america-latina.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-09 00:00:00
Título: PSOL pede que Câmara crie comissão para acompanhar investigação de 
ataques a parlamentares
Descrição: O PSOL protocolou requerimento na Câmara solicitando a criação de uma
comissão externa para acompanhar investigações sobre episódios de ataques a 
parlamentares da sigla e de partidos como PDT e PT, além da prefeita de Bauru 
(SP), do Patriota.Leia mais (02/09/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/psol-pede-que-camara-crie-comissao-para-
acompanhar-investigacao-de-ataques-a-parlamentares.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-09 00:00:00
Título: Augusto Aras afasta procurador acusado de vazamento na Operação 
Greenfield
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, afastou de suas 
funções no Ministério Público Federal o procurador Ângelo Goulart Villela com 
suspensão do pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. Portaria de Aras,
publicada nesta segunda-feira (8), cumpre liminar em ação civil que tramita 
perante a 4ª Vara Civil Federal de São Paulo. (*) O procurador foi [...]Leia 
mais (02/09/2021 - 11h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=49037
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 22:35:00
Título: Especialista: Brasil poderia ter investido mais para receber vacinas 
mais cedo
Descrição: Depois de o governo brasileiro pedir mais velocidade à AstraZeneca na
entrega de vacinas contra a COVID-19, a Sputnik Brasil ouviu um especialista da 
área de direito internacional para entender se há algo que o país possa fazer  
para acelerar esse processo.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021020916926911-especialista-brasil-
poderia-ter-investido-mais-para-receber-vacinas-mais-cedo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 20:13:07
Título: Relação entre Brasil e EUA será construída entre diálogos e pressões, 
afirma especialista
Descrição: As relações entre o Brasil de Jair Bolsonaro e os Estados Unidos de 
Joe Biden serão construídas entre diálogos e pressões: existirão acordos 
comerciais entre os países, sem deixar de haver também a cobrança para que sejam
respeitados os direitos humanos e a agenda ambiental.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021020916926822-relacao-entre-brasil-e-
eua-sera-construida-entre-dialogos-e-pressoes-afirma-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 19:22:06
Título: Prorrogação do auxílio é importante para economia do Brasil voltar a 
crescer, diz especialista
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Descrição: Auxílio emergencial tem papel importante e, quanto melhor 
controlarmos \efeitos da pandemia sobre a atividade econômica\, mais rapidamente
o país voltará a crescer, disse especialista à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021020916926608-prorrogacao-do-
auxilio-e-importante-para-economia-do-brasil-voltar-a-crescer-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 18:09:44
Título: Maioria da 2ª Turma do STF decide liberar a Lula acesso às mensagens 
vazadas da Lava Jato
Descrição: A maioria dos ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 
(STF) votou nesta terça-feira (9) pela rejeição de um recurso que visava impedir
o acesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mensagens apreendidas na 
Operação Spoofing.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020916926512-maioria-da-2-turma-do-
stf-decide-liberar-a-lula-acesso-as-mensagens-vazadas-da-lava-jato/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 17:56:28
Título: Anvisa dispensa registro e autorização emergencial para vacinas da COVAX
Facility
Descrição: A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
decidiu nesta terça-feira (9) que as vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde
através da COVAX Facility não precisarão de registro e de autorização temporária
de uso emergencial.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020916926444-anvisa-dispensa-
registro-e-autorizacao-emergencial-para-vacinas-da-covax-facility/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 15:58:21
Título: Doria confirma que pediu afastamento de Aécio Neves do PSDB
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta terça-
feira (9) que pediu a saída do deputado Aécio Neves (PSDB-MG) do partido.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020916925963-doria-confirma-que-
pediu-afastamento-de-aecio-neves-do-psdb/
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