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Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-01 06:00:36
Título: Três anos depois, caso Marielle terá novo promotor
Descrição: O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) do Rio de Janeiro vai indicar, nos próximos dias, o nome do promotor que
assumirá as investigações sobre os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco
e do motorista Anderson Gomes.Em março, o duplo homicídio completará três anos.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/tres-anos-depois-caso-marielle-
tera-novo-promotor-24863234

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-02-01
Título: Além da “rachadinha”, Queiroz será investigado por assassinato e 
tentativa de homicídio
Descrição: Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), enfrentará ao longo de 2021 outras investigações criminais 
além do caso da “rachadinha”, a devolução ilegal de salários na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/alem-da-rachadinha-
queiroz-sera-investigado-por-assassinato-e-tentativa-de-homicidio/amp/?
__twitter_impression=true

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 13:44:01
Título: Nove crianças yanomami morrem com Covid-19 em Roraima
Descrição: Segundo conselho de saúde indígena, pelo menos outras 25 crianças 
apresentam sintomas graves da doença
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nove-criancas-yanomami-morrem-com-
covid-19-em-roraima/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 18:39:06
Título: Irmã de paciente com Down morto no AM: “nosso povo está morrendo”
Descrição: Eliane Loureiro, irmã de Émerson Júnior, faz apelo às autoridades 
brasileiras sobre a situação no interior do Amazonas: “tratem de olhar pelo povo
do interior, pois tal situação já está fora dos limites”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/irma-de-paciente-com-down-morto-no-am-
nosso-povo-esta-morrendo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-31 23:16:42
Título: Jornal britânico diz que Bolsonaro permitiu que se espalhasse a covid no
Brasil
Descrição: Citando como fontes o Centro de Pesquisa em Direito de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos, o jornal britânico 
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/jornal-britanico-diz-que-bolsonaro-
permitiu-que-se-espalhasse-a-covid-no-brasil/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 20:19:30
Título: Não interessa ao governo resolver questão do oxigênio no Amazonas, diz 
pesquisador
Descrição: Em entrevista, epidemiologista da Fiocruz Amazônia diz que situação 
está sendo usada para promover expansão da BR-319 e destruição de floresta
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/nao-interessa-ao-governo-resolver-questao-
do-oxigenio-no-amazonas-diz-pesquisador/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 14:59:07
Título: A jogada de US$ 594 milhões com a compra de vacinas pelo setor privado, 
por Luis Nassif
Descrição: O grande mistério em questão é: com, quem ficariam os US$ 594 milhões
que seriam pagos a mais, em relação aos preços privados (a diferença entre 33 
milhões de doses a US$ 5,00 e a US$ 23)?
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/entenda-a-jogada-de-us-594-milhoes-
com-a-compra-de-vacinas-pelo-setor-privado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-31 12:00:27
Título: Carreatas em 17 capitais pedem impeachment de Bolsonaro e vacinação para
todos
Descrição: Pedido pela prorrogação do auxílio emergencial e truculência policial
também marcaram atos que ocorreram em todo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/31/mobilizacao-pro-impeachment-de-
bolsonaro-ganha-o-mundo-com-novos-atos-neste-domingo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 15:15:42
Título: Carreatas pelo impeachment de Bolsonaro se espalham pelo Brasil, veja 
vídeos
Descrição: Atos ocorrem em todas as regiões do país. Em São Paulo, manifestação 
foi recepcionada com panelaço na avenida Angélica
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carreatas-pelo-impeachment-de-bolsonaro-
se-espalham-pelo-brasil-veja-videos/

Fonte: Montedo
Data: 2021-01-31
Título: Em 6 meses de atuação de militares e aposentados, fila do INSS caiu só 
2,4%
Descrição: A fila de pedidos aguardando análise do INSS diminuiu apenas 2,4% nos
seis primeiros meses da atuação de mais de 2.500 aposentados e militares 
inativos, contratados temporariamente para reforçar o atendimento e reduzir a 
espera.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/31/em-6-meses-de-atuacao-de-militares-
e-aposentados-fila-do-inss-caiu-so-24/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 10:41:13
Título: Com fim do auxílio emergencial, extrema pobreza dispara em 2021 e atinge
27 milhões no Brasil
Descrição: Índice de janeiro é maior do que o registrado no início da década 
passada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-fim-do-auxilio-emergencial-extrema-
pobreza-dispara-em-2021-e-atinge-27-milhoes-no-brasil/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-01-31
Título: 4 empresas indiciadas por fraude em licitação de alimentos receberam R$ 
94 milhões da União
Descrição: O governo federal já pagou R$ 94.718.930,68 para quatro empresas 
indiciadas pelo Ministério Público Militar (MPM) por fraudarem, com a ajuda de 
um major do Exército Brasileiro (EB), uma licitação para a compra de alimentos 
feita pela corporação militar.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/4-empresas-indiciadas-
por-fraude-em-licitacao-de-alimentos-receberam-r-94-milhoes-da-uniao/amp/?
__twitter_impression=true
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 02:12:48
Título: Rodrigo Maia foi “chifrado” pelo DEM na véspera da eleição na Câmara
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Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi chifrado pelo 
próprio partido, o DEM, cuja bancada liberou o voto na eleição desta segunda-
feira (1º). Maia 
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/rodrigo-maia-foi-chifrado-pelo-dem-na-
vespera-da-eleicao-na-camara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 09:28:52
Título: Maia ameaça abrir impeachment de Bolsonaro contra “traição” do DEM
Descrição: Após o desembarque do DEM e do PSDB da candidatura de Baleia Rossi 
(MDB-SP) na noite deste domingo (31), Rodrigo Maia (DEM-RJ), artiulador da 
candidatura de oposição, ameaça dar início a tramitação de um dos mais de 60 
pedidos de impeachment de Bolsonaro antes de deixar o cargo. Entre em sintonia 
com o que será [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/maia-ameaca-abrir-impeachment-de-
bolsonaro-contra-traicao-do-dem/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-31 18:14:19
Título: Homem dispara tiro em frente a casa da covereadora Samara Sosthenes 
(PSOL-SP)
Descrição: Ato faz parte de uma série de ameaças registradas nos últimos dias 
contra vereadoras do PSOL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/31/homem-dispara-tiros-em-frente-a-
casa-da-covereadora-samara-sosthenes-psol-sp

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 17:38:37
Título: Mais de 1 milhão de armas estão nas mãos de civis no Brasil
Descrição: Em dois anos de governo Bolsonaro, arsenal bélico ativo e registrado 
no acervo do Exército e da Polícia Federal aumentou 65%
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mais-de-1-milhao-de-armas-estao-nas-maos-
de-civis-no-brasil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-31 13:37:35
Título: \Nosso maior desafio é continuarmos vivos\, afirma ativista transexual
Descrição: Joaquim relata que ser uma pessoa transmaculina nesta sociedade é 
estar constantemente em alerta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/31/sou-punido-pelo-crime-de-ser-eu-
mesmo-afirma-ativista-transexual

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 00:29:32
Título: Greve dos caminhoneiros: azedou o leite condensado do Bolsonaro
Descrição: Azedou o leite condensado do presidente Jair Bolsonaro, pois os 
caminhoneiros estão a algumas horas de deflagrar mais uma épica greve geral e 
por tempo 
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/greve-dos-caminhoneiros-azedou-o-leite-
condensado-do-bolsonaro/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-31 23:08:29
Título: “Já recebi ligação de Bolsonaro no meu telefone. Agora, ele não quer nos
escutar”
Descrição: Antigos aliados, grupos de caminhoneiros agora miram no presidente e 
prometem greve a partir desta segunda. Governo encontra pouco espaço de manobra 
para acalmar categoria
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-31/ja-recebi-ligacao-de-bolsonaro-
no-meu-telefone-agora-ele-nao-quer-nos-escutar.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 03:40:56
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Título: “Estamos diante de um verdadeiro escândalo”, diz jurista sobre diálogos 
de Moro e Dallagnol obtidos por Lula
Descrição: \Esse escândalo será contado pela História encarregada de explicar a 
ascensão do presidente Bolsonaro ao poder\, disse a constitucionalista Margarida
Lacombe
Url :https://revistaforum.com.br/politica/estamos-diante-de-um-verdadeiro-
escandalo-diz-jurista-sobre-dialogos-de-moro-e-dallagnol-obtidos-por-lula/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 15:47:41
Título: Juristas pedem resposta sobre “solução alternativa” envolvendo Moro
Descrição: Em nota, grupo Prerrogativas lembra que consciência jurídica não pode
admitir casuísmos movidos por conveniência política
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/juristas-pedem-resposta-sobre-solucao-
alternativa-envolvendo-moro/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-31 00:00:00
Título: Juiz impõe multa de R$ 200 mil por dia a policiais federais que atuaram 
em ação contra madeira ilegal
Descrição: Em decisão a favor de uma empresa investigada por explorar madeira 
ilegalmente, um juiz federal de Belém (PA) fixou multa diária de R$ 200 mil para
cada policial federal envolvido na ação. Ele mandou liberar uma balsa de madeira
apreendida.Leia mais (01/31/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/juiz-do-para-impoe-multa-de-r-200-mil-por-dia-a-
policiais-federais-em-acao-contra-madeira-ilegal.shtml

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-31 11:53:54
Título: Maioria desaprova Bolsonaro, diz a Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas dá uma na ferradura neste domingo (31) ao divulgar
que a maioria dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Segundo 
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/maioria-desaprova-bolsonaro-diz-a-
parana-pesquisas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-31 11:03:34
Título: Vergonha: Brasil vacinou menos de 1% apesar do “carnaval” de presidente,
governadores e prefeitos
Descrição: Tomando como base a população de 210 milhões estimada pelo IBGE, 
podemos concluir que o ritmo da vacinação no Brasil é uma vergonha, para não 
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/vergonha-brasil-vacinou-menos-de-1-
apesar-do-carnaval-de-presidente-governadores-e-prefeitos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-31 10:39:18
Título: Vacinação contra Covid-19 enfrenta o negacionismo e a sabotagem de 
Bolsonaro
Descrição: Milton Alves* O Programa Nacional de Imunizações (PNI), que assegura 
um sistema de vacinação pública e de massas, foi criado em 1973, o período mais 
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/vacinacao-contra-covid-19-enfrenta-o-
negacionismo-e-a-sabotagem-de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-01 09:00:04
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Novas variantes do coronavírus continuam surgindo. Aqui está o 
que sabemos sobre eles 21K CNN.com  Caso único da Covid na Austrália Ocidental 
leva ao bloqueio de 5 dias para 2 milhões Mais de 300 CNN.com  Canal RSS 
Governos exploram dados da Covid para outros usos, arriscando reações Política 
Bloombergpor Jamie Tarabay/ 2h // manter não lido // ocultar   [&hellip,]
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-232/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 22:03:07
Título: Governo brasileiro privatizou central de distribuição de vacinas em 2018
Descrição: Mudança foi realizada durante o governo de Michel Temer e comprometeu
prestação do serviço, necessário em tempos de pandemia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-brasileiro-privatizou-central-de-
distribuicao-de-vacinas-em-2018/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 21:38:49
Título: Caminhoneiros confirmam greve por tempo indeterminado
Descrição: Paralisação terá início nesta segunda (01/02), categoria alega que 
situação atual está pior que a vista em 2018, quando setor votou em peso em 
Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/caminhoneiros-confirmam-greve-por-tempo-
indeterminado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 21:08:50
Título: Governo Bolsonaro é denunciado na CIDH por violação aos direitos
Descrição: Comissão reitera preocupação com cenário em meio à crise no Amazonas,
e reitera pedido por medidas adequadas aos povos tradicionais e indígenas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-e-denunciado-na-cidh-
por-violacao-aos-direitos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 20:37:18
Título: Coronavírus: imunização leva esperança para tribos
Descrição: Entre fake news que desestimula imunização e a discriminação, 
imunização é uma esperança para população das tribos tradicionais
Url :https://jornalggn.com.br/crise/coronavirus-imunizacao-leva-esperanca-para-
tribos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 19:29:18
Título: Presidente da CPI das Fake News é contemplado com verba extra do governo
Descrição: Senador Ângelo Coronel (PSD) recebeu R$ 40 milhões, embora vote em 
candidato do Planalto, afirma que recursos não estão relacionados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/presidente-da-cpi-das-fake-news-e-
contemplado-com-verba-extra-do-governo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 18:58:52
Título: A fome dita o lockdown parcial em Manaus
Descrição: Enquanto governador Wilson Lima (PSC) prolonga bloqueios para conter 
colapso no sistema de saúde, pedintes se espalham em busca de ajuda
Url :https://jornalggn.com.br/crise/a-fome-dita-o-lockdown-parcial-em-manaus/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 17:09:30
Título: Temer será consultor da Huawei no leilão brasileiro da rede 5G
Descrição: Ex-presidente foi contratado não só para fornecer assessoria 
jurídica, mas por conta de sua aproximação com o presidente Jair Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/temer-sera-consultor-da-huawei-no-leilao-
brasileiro-da-rede-5g/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 14:02:01
Título: Decisão do TRF-1 encerra investigação sobre Frederick Wassef
Descrição: Juiz federal relator do caso (e cotado para STJ) mandou trancar 
inquérito em torno do ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/decisao-do-trf-1-encerra-investigacao-
sobre-frederick-wassef/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 13:40:33
Título: A ‘aliança perversa’ contra a vida das mulheres
Descrição: Em painel no Fórum Social Mundial, ativistas alertam para os desafios
em torno da busca por igualdade, raça, gênero e classe
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-alianca-perversa-contra-a-vida-das-
mulheres/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-31 13:27:17
Título: Coronavírus: Brasil não consegue acompanhar surgimento de novas cepas
Descrição: Embora exista pessoal capacitado e estrutura para pesquisa, 
pesquisadores apontam a falta de recursos financeiros como entrave
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-brasil-nao-consegue-
acompanhar-surgimento-de-novas-cepas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 00:54:38
Título: Lista revela que 140 parlamentares aceitaram votar em Lira para receber 
verba extra do governo
Descrição: Segundo planilha publicada em matéria do Estadão, recursos teriam 
garantido a maioria dos 235 votos que esperam que sejam favoráveis ao 
representante governista para a eleição para a presidência da Câmara, nesta 
segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lista-revela-que-140-parlamentares-
aceitaram-votar-em-lira-para-receber-verba-extra-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 00:36:55
Título: “O negacionismo não é bom para o país”, diz Baleia Rossi
Descrição: Questionado sobre a abertura de processo de impeachment, o candidato 
à presidência da Câmara disse que, se eleito, não irá fugir do debate e que pode
pedir análise técnica dos pedidos de afastamento de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-negacionismo-nao-e-bom-para-o-pais-
diz-baleia-rossi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 23:18:59
Título: Oposição venezuelana planejou ataque terrorista contra o Congresso do 
país
Descrição: Informação surgiu após captura de um sujeito que teria confessado o 
pleno, e que acusou o líder opositor Leopoldo López de ser o criador da 
estratégia, cujo objetivo seria explodir a sede do Legislativo durante uma 
sessão
Url :https://revistaforum.com.br/global/oposicao-venezuelana-planejou-ataque-
terrorista-contra-o-congresso-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 22:34:21
Título: Terremoto no Norte causa pânico em várias cidades, bairros de Manaus 
ficaram sem energia
Descrição: Sismo de 5,7 graus na escala de Richter afetou várias localidades nos
estados de Roraima e Amazonas, incluindo as capitais de ambos os estados, até o 
momento não há relato de mortos ou feridos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/terremoto-no-norte-causa-panico-em-
varias-cidades-bairros-de-manaus-ficaram-sem-energia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 21:10:20
Título: Governo Bolsonaro entra na disputa pela fonte de água que serve à 
cerveja Heineken

https://revistaforum.com.br/brasil/terremoto-no-norte-causa-panico-em-varias-cidades-bairros-de-manaus-ficaram-sem-energia/
https://revistaforum.com.br/brasil/terremoto-no-norte-causa-panico-em-varias-cidades-bairros-de-manaus-ficaram-sem-energia/
https://revistaforum.com.br/global/oposicao-venezuelana-planejou-ataque-terrorista-contra-o-congresso-do-pais/
https://revistaforum.com.br/global/oposicao-venezuelana-planejou-ataque-terrorista-contra-o-congresso-do-pais/
https://revistaforum.com.br/noticias/o-negacionismo-nao-e-bom-para-o-pais-diz-baleia-rossi/
https://revistaforum.com.br/noticias/o-negacionismo-nao-e-bom-para-o-pais-diz-baleia-rossi/
https://revistaforum.com.br/noticias/lista-revela-que-140-parlamentares-aceitaram-votar-em-lira-para-receber-verba-extra-do-governo/
https://revistaforum.com.br/noticias/lista-revela-que-140-parlamentares-aceitaram-votar-em-lira-para-receber-verba-extra-do-governo/
https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-brasil-nao-consegue-acompanhar-surgimento-de-novas-cepas/
https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-brasil-nao-consegue-acompanhar-surgimento-de-novas-cepas/
https://jornalggn.com.br/noticia/a-alianca-perversa-contra-a-vida-das-mulheres/
https://jornalggn.com.br/noticia/a-alianca-perversa-contra-a-vida-das-mulheres/
https://jornalggn.com.br/noticia/decisao-do-trf-1-encerra-investigacao-sobre-frederick-wassef/
https://jornalggn.com.br/noticia/decisao-do-trf-1-encerra-investigacao-sobre-frederick-wassef/


Descrição: Fonte que atende a planta da empresa localizada na Bahia está em 
disputa desde os anos 1990, fábrica baiana é mais importante da marca no Brasil 
e emprega 1.400 pessoas entre funcionários diretos e indiretos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-entra-na-disputa-
pela-fonte-de-agua-que-serve-a-cerveja-heineken/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 19:59:23
Título: Maduro diz que enviou oxigênio por solidariedade com o Brasil e apesar 
de Bolsonaro
Descrição: Presidente da Venezuela fez fortes críticas ao brasileiro, a quem 
chamou de “Trump do Brasil” e acusou de “dar uma resposta mesquinha, de ódio”, 
em entrevista com o jornalista Breno Altman, diretor do Opera Mundi
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maduro-diz-que-enviou-oxigenio-por-
solidariedade-com-o-brasil-e-apesar-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 19:18:30
Título: Ginasta dos EUA faz sucesso com coreografia em homenagem ao Black Lives 
Matter
Descrição: Apresentação de Nia Dennis no solo acompanha música com trechos de 
artistas como Beyoncé e Tupac, e chamou a atenção de celebridades da política e 
do cinema, como Viola Davis e Michelle Obama
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/ginasta-dos-eua-faz-sucesso-com-
coreografia-em-homenagem-ao-black-lives-matter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-31 12:06:05
Título: Demora para transferência de infectados causou ao menos 14 mortes no 
Amazonas
Descrição: Pacientes com Covid-19 seriam transferidos do interior do estado para
Manaus. Por falta de oxigênio ou remoção, 30 morreram em cinco dias
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/demora-para-transferencia-de-
infectados-causou-ao-menos-14-mortes-no-amazonas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-01 07:03:02
Título: Jeitinho permite extra de até R$ 120 mil por ano para promotores do MP 
baiano
Descrição: Regra criada por promotora investigada pela justiça seria forma de 
compensar o fim do auxílio moradia no estado.The post Jeitinho permite extra de 
até R$ 120 mil por ano para promotores do MP baiano appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/01/jeitinho-extra-ferias-mp-bahia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-31 05:05:09
Título: MBL, João Amoêdo e Xico Graziano: bolsonaristas arrependidos ou 
oportunistas?
Descrição: Todos são bem-vindos ao lado da trincheira que luta pelo impeachment,
mas não podemos esquecer que eles só estão tentando salvar suas biografias. The 
post MBL, João Amoêdo e Xico Graziano: bolsonaristas arrependidos ou 
oportunistas? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/31/mbl-joao-amoedo-e-xico-graziano-
bolsonaristas-arrependidos-ou-oportunistas/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-01 06:31:45
Título: Nazismo: Austríaco deixa herança para vilarejo francês que salvou sua 
família dos nazistas
Descrição: Um ex-refugiado austríaco deixou uma herança generosa a um vilarejo 
francês décadas depois de os moradores acolherem sua família durante a Segunda 
Guerra Mundial.Eric Schwam, que morreu em dezembro aos 90 anos, havia sido 
abrigado na pequena cidade de Le Chambon-sur-Lignon com sua família em 1943.
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Url :https://epoca.globo.com/mundo/nazismo-austriaco-deixa-heranca-para-
vilarejo-frances-que-salvou-sua-familia-dos-nazistas-1-24863730
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-31 17:39:51
Título: ‘WhatsApp é invasivo e Facebook, um abutre de dados', afirma professora 
de Oxford
Descrição: Carissa Véliz comenta que dados nas redes sociais podem terminar na \
dark web\. Ela explica como funciona a controversa prática de comercialização de
informações pessoais e relata a necessidade de maior fiscalização sobre o tema.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55874291
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-31 20:08:50
Título: Flávio Dino: “Bolsonaro busca a polêmica para disfarçar a incompetência”
Descrição: O governador do Maranhão, um comunista com peso político superior ao 
que lhe confere seu Estado, surge como uma das vozes alternativas da esquerda 
brasileira
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-31/flavio-dino-bolsonaro-busca-a-
polemica-para-disfarcar-a-incopetencia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-31 17:21:46
Título: Rebelião de investidores amadores coloca Wall Street contra as cordas
Descrição: Rebelião de investidores amadores contra os fundos baixistas ameaça 
mudar as regras da Bolsa
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-01-31/rebeliao-de-investidores-
amadores-coloca-wall-street-contra-as-cordas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-31 00:00:00
Título: Ministério Público Federal tenta reverter decisão que anulou Coaf de 
Frederick Wassef
Descrição: O Ministério Público Federal entrou com um pedido para o TRF-1 
reanalisar a decisão que tomou com relação ao relatório de inteligência 
financeira do Coaf de Frederick Wassef, advogado ligado à família de Jair 
Bolsonaro.Leia mais (01/31/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/ministerio-publico-federal-tenta-reverter-decisao-
que-anulou-coaf-de-frederick-wassef.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-01-31 00:00:00
Título: O vazamento de dados do fim do mundo
Descrição: Na semana passada foi confirmado que ocorreu no Brasil o maior 
vazamento de dados pessoais de todos os brasileiros. São mais de 220 milhões de 
pessoas (vazaram também dados de pessoas que já morreram).Leia mais (01/31/2021 
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2021/01/o-vazamento-de-dados-do-fim-do-mundo.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-01 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 1º de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta segunda-feira (1º), na qual Rodrigo Maia pode abrir pedido de impeachment 
contra Bolsonaro em seu último dia na presidência da Câmara, Mianmar sofre golpe
militar e Israel estende lockdown, mesmo com campanha de vacinação acelerada.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020116875543-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-1-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-02-01 04:32:56
Título: Presidente do Parlamento da Venezuela anuncia prisão de 'mercenário' da 
incursão militar falha
Descrição: Segundo Jorge Rodríguez, um mercenário chamado Juan Gutiérrez 
Aranguren foi treinado na Colômbia para assassinar Nicolás Maduro, presidente 
venezuelano, e realizar outros atos de desestabilização.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021020116875041-presidente-do-
parlamento-da-venezuela-anuncia-prisao-de-mercenario-da-incursao-militar-falha/
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