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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-01 20:14:42
Título: BdF Explica: o que é o imposto sobre grandes fortunas e como implementá-
lo no Brasil?
Descrição: Constitucionalizado e nunca implementado, tributo diminuiria a 
desigualdade e arrecadaria R$ 300 bilhões por ano ao país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/01/bdf-explica-o-que-e-o-imposto-
sobre-grandes-fortunas-e-como-implementa-lo-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-01 19:17:51
Título: Eleição na Câmara: Arthur Lira é eleito em primeiro turno, com 302 votos
Descrição: Principal adversário, Baleia Rossi (MDB-SP) angariou 145 apoios, 
votação contou com 505 dos 513 deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/01/com-nove-candidatos-no-pareo-
camara-define-sucessor-de-maia-nesta-segunda

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 02:01:40
Título: Em meio a denúncias de compra de votos, Arthur Lira é eleito o novo 
presidente da Câmara
Descrição: Deputado do PP foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e impôs 
derrota a Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Rodrigo Maia e partidos de oposição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-meio-a-denuncias-de-compra-de-
votos-arthur-lira-e-eleito-o-novo-presidente-da-camara/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-02 01:24:00
Título: ITAÚ RESULTADOS - Las ganancias del banco brasileño Itaú caen un 28,86 %
en 2020 por la pandemia
Descrição: ….
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/las-ganancias-del-banco-brasileno-
itau-caen-un-28-86-en-2020-por-la-pandemia/20000011-4454893?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-02 01:09:00
Título: Frente Parlamentar Indígena pede impeachment de Bolsonaro
Descrição: Documento denuncia desmonte de órgãos de proteção indígena, como 
Funai, Ibama e ICMBio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/724660-frente-parlamentar-indigena-pede-
impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: MST
Título: CARTA DO MST AO POVO BRASILEIRO: Por mudanças urgentes! Em defesa da 
vida e da esperança!
Descrição: MST aponta lutas para próximo período em defesa da vida e dos 
direitos do povo brasileiro. Para isso, fora Bolsonaro é urgente e necessário
Url : https://mst.org.br/2021/01/30/carta-do-mst-ao-povo-brasileiro-por-
mudancas-urgentes-em-defesa-da-vida-e-da-esperanca/

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-02
Título: Generais reprovam gestão de Bolsonaro, mas não acreditam em impeachment
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Descrição: A coluna ouviu sete generais (cinco da reserva e dois da ativa) sobre
o assunto. Todos concordam que Bolsonaro faz um mau governo, mas nenhum deles 
acredita que haja condições políticas para o impedimento do presidente.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/02/generais-reprovam-gestao-de-
bolsonaro-mas-nao-acreditam-em-impeachment/

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-01
Título: Empresário da ‘máfia dos uniformes’ é o terceiro maior fornecedor de 
materiais para o Exército
Descrição: A terceira empresa que mais forneceu materiais ao Exército Brasileiro
em 2020 pertence a um empresário atualmente no banco dos réus por fraudes na 
chamada “máfia dos uniformes”, que atuou nas redes de ensino de São Paulo e do 
Paraná. No ano passado, celebrou contratos que, somados, chegam a 56 milhões de 
reais para fornecer sapatos, capas de chuva e sacos de equipamentos para as 
tropas.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/01/empresario-da-mafia-dos-uniformes-e-
o-terceiro-maior-fornecedor-de-materiais-para-o-exercito/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-01 00:00:00
Título: Ciro e Marina debatem impeachment de Bolsonaro depois de eleições na 
Câmara e no Senado
Descrição: Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) debatem a possibilidade de 
impeachment de Bolsonaro após as eleições da Câmara e do Senado. A live, no 
sábado (6) será transmitida pelo canal do presidente municipal do PDT de SP, 
Antonio Neto, no Facebook. Os deputados Alessandro Molon (PSB) e Fernanda 
Melchiona (PSOL) e a vice-governadora de PE e presidente do PCdoB, Luciana 
Santos, vão participar.Leia mais (02/01/2021 - 20h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/ciro-e-marina-debatem-impeachment-de-
bolsonaro-depois-de-eleicoes-na-camara-e-no-senado.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 23:15:58
Título: Bolsonaro é denunciado na ONU e na OMS por negligência no combate à 
pandemia
Descrição: Grupo de entidades que promove a iniciativa, que inclui o CIMI e a 
CNBB, acusa “falta de transparência nas informações e de confiança nas decisões 
dos representantes políticos em relação à contenção da pandemia”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-denunciado-na-onu-e-na-
oms-por-negligencia-no-combate-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-01 15:31:57
Título: Para líderes cristãos, impeachment de Bolsonaro é dever histórico
Descrição: Líderes católicos e luteranos falam sobre pedido de impeachment e 
reafirmam que motivação é a defesa da vida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/01/para-lideres-cristaos-
impeachment-de-bolsonaro-e-dever-historico
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-01 00:00:00
Título: Professores de direito da USP pedem impeachment de Bolsonaro
Descrição: Um grupo de 58 professores da Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, da USP, divulgou nesta segunda (1º) um manifesto pedindo o 
impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).O texto critica a atuação
de Bolsonaro no combate à epidemia da Covid-19. Nomes como Conrado Hübner 
Mendes, Guilherme Guimarães Feliciano e Floriano de Azevedo Marques Neto, 
diretor da faculdade, aparecem entre os signatários do documento.Leia mais 
(02/01/2021 - 16h44)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/professores-de-direito-da-usp-pedem-
impeachment-de-bolsonaro.shtml

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 14:14:48
Título: Vice Hamilton Mourão de olho no impeachment do presidente Jair Bolsonaro
Descrição: O ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião (MDB-PR), 
disse que a glória do vice é a desgraça do titular. Dito isso, na semana passada
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/vice-hamilton-mourao-de-olho-no-
impeachment-do-presidente-jair-bolsonaro/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-01
Título: Samara Sosthenes é a terceira parlamentar trans a sofrer ataque em uma 
semana em SP
Descrição: Homem disparou tiro de arma de fogo em frente à residência da 
covereadora; antes dela, Carolina Iara e Erika Hilton foram alvos de ataques... 
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/samara-sosthenes-e-a-terceira-
parlamentar-trans-a-sofrer-ataque-em-uma-semana-em-sp/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-01 00:00:00
Título: Lewandowski suspende sigilo de 50 páginas de conversas de Moro com 
procuradores e dá acesso aos documentos, leia a troca de mensagens
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
suspendeu o sigilo das conversas entre procuradores da Operação Lava Jato e o 
ex-juiz Sergio Moro.Leia mais (02/01/2021 - 12h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/lewandowski-levanta-sigilo-e-novas-conversas-
de-moro-com-procuradores-podem-vir-a-publico.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 17:01:15
Título: Moro e Dallagnol tramaram vazamento de áudio para barrar Lula no governo
Dilma, leia diálogo
Descrição: Pouco mais de uma hora depois que a Globo divulgou o grampo ilegal 
entre Dilma e Lula, Moro avisou Dallagnol que autorizou \nossa assessoria a 
liberar acesso aquele feito\. O procurador retorna: \O da interceptação, certo?\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/moro-e-dallagnol-tramaram-
vazamento-de-audio-para-barrar-lula-no-governo-dilma-leia-dialogo/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-01 17:18:29
Título: As perigosas mudanças no Cadastro Único, o Bolsa Família e o Brasil rumo
ao Mapa da Fome
Descrição: Mais que plataforma de cadastro de dados, o CadÚnico é uma base 
informacional crucial para o funcionamento dos programas sociais, todos os 
programas para os vulneráveis passa por ele
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-01/as-perigosas-mudancas-no-
cadastro-unico-o-bolsa-familia-e-o-brasil-rumo-ao-mapa-da-fome.html
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 17:58:13
Título: STF derruba a casinha de Sergio Moro e procuradores da Lava Jato, 
confira
Descrição: A casinha do ex-juiz Sergio Moro e de procuradores da força-tarefa 
Lava Jato foi derrubada, implodida, pelo ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/stf-derruba-a-casinha-de-sergio-
moro-e-procuradores-da-lava-jato-confira/
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-01 19:32:17
Título: Trancoso, Arraial D’Ajuda, Caraíva: os jatinhos voaram, o coronavírus 
ficou
Descrição: Levantamento indica o aumento expressivo dos novos casos de Covid-19 
em Porto Seguro após o réveillon de aglomerações e festas em algumas das praias 
mais procuradas do país
Url :https://apublica.org/2021/02/trancoso-arraial-dajuda-caraiva-os-jatinhos-
voaram-o-coronavirus-ficou/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 09:32:51
Título: Arthur Lira deu golpe na democracia após ser eleito, acusa a oposição
Descrição: O primeiro ato do presidente da Câmara, Arthur Lira, após ser eleito,
foi revogar a decisão do então presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) de aceitar o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/arthur-lira-deu-golpe-na-
democracia-apos-ser-eleito-acusa-a-oposicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 21:46:34
Título: Maioria dos brasileiros é contrária à privatização dos Correios, diz 
Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma que a maioria dos brasileiros é contrária à
privatização dos Correios. De acordo com o instituto, 50,3% são contrários à 
venda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/maioria-dos-brasileiros-e-
contraria-a-privatizacao-dos-correios-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 18:52:43
Título: China libera exportação de insumos para mais 8,7 mi de doses da 
CoronaVac, chegada é prevista até dia 10
Descrição: O governo da China liberou nesta segunda-feira a exportação para o 
Brasil de 5,6 mil litros de insumos para a produção de 8,7 milhões de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/china-libera-exportacao-de-insumos-
para-mais-87-mi-de-doses-da-coronavac-chegada-e-prevista-ate-dia-10/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-01 16:11:41
Título: Greve dos caminhoneiros começou com pedido de ‘Fora Bolsonaro’ nas 
rodovias
Descrição: O k-suco começou a ferver na manhã desta segunda-feira (1º) com a 
deflagração da greve dos caminhoneiros em diversas regiões do País. Na Rodovia 
Castello 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/greve-dos-caminhoneiros-comecou-
com-pedido-de-fora-bolsonaro-nas-rodovias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 09:27:25
Título: Filha de Roberto Jefferson canta “Malandragem” em festa para comemorar 
eleição de Lira
Descrição: Festa que entrou madrugada adentro em mansão do Lago Sul, em 
Brasília, contou até com desafetos de Bolsonaro, como Joice Hasselmann
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-de-roberto-jefferson-canta-
malandragem-em-festa-para-comemorar-eleicao-de-lira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 08:55:39
Título: Oposição vai ao STF contra golpe de Lira, que anulou votação da mesa 
diretora da Câmara: “ditador a serviço de Bolsonaro”
Descrição: Em seu primeiro ato, Lira anulou a votação para os demais cargos da 
Mesa Diretora - ficando ele como único eleito a comandar a casa - e determinou a
realização de uma nova eleição para a escolha de seus integrantes
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-vai-ao-stf-contra-golpe-de-
lira-que-anulou-votacao-da-mesa-diretora-da-camara-ditador-a-servico-de-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 02:02:36
Título: Diretor da Apple afirma que acesso das empresas a dados de internautas 
levará a “catástrofe social”
Descrição: Advertência de Tim Cook aponta especialmente à política do Facebook, 
a qual ele considera que “faz com que você não seja mais o cliente, você agora é
o produto”
Url :https://revistaforum.com.br/global/diretor-da-apple-afirma-que-acesso-das-
empresas-a-dados-de-internautas-levara-a-catastrofe-social/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 02:01:40
Título: Em meio a denúncias de compra de votos, Arthur Lira é eleito o novo 
presidente da Câmara
Descrição: Deputado do PP foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e impôs 
derrota a Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Rodrigo Maia e partidos de oposição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-meio-a-denuncias-de-compra-de-
votos-arthur-lira-e-eleito-o-novo-presidente-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 01:28:44
Título: Em entrevista, Maduro aponta Brasil como “novo centro do trumpismo no 
mundo”
Descrição: Presidente da Venezuela conversou com o Opera Mundi e afirmou que, 
após a saída de Trump, Bolsonaro “está pior, mais agressivo, contra a imprensa, 
contra o povo, mais ameaçador, mas irascível, negacionista”
Url :https://revistaforum.com.br/global/em-entrevista-maduro-aponta-brasil-como-
novo-centro-do-trumpismo-no-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 00:04:41
Título: Mirian Leitão e Leonardo Boff brigam no Twitter: “nojento é o que ocorre
no país”
Descrição: Teólogo recordou a “aguda consciência ética” do pai da jornalista, ao
exigir dela o reconhecimento de que Dilma Rousseff era uma mulher digna e 
injustamente atacada pela colunista durante o golpe de Estado de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mirian-leitao-e-leonardo-boff-brigam-
no-twitter-nojento-e-o-que-ocorre-no-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 23:04:14
Título: Celso Amorim fala sobre Grupo de Puebla, Equador realiza eleições
Descrição: O Grupo de Puebla voltou a reunir na última semana e foi saudado ate 
mesmo pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Neste Fórum América 
Latina, o ex-chanceler Celso Amorim vai comentar sobre a inserção latino-
americana do grupo na qual é co-fundador. Além disso, o programa entrevista a 
governadora Paola Pabón, de Pichincha, sobre as eleições [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/celso-amorim-fala-sobre-grupo-de-puebla-
equador-realiza-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 22:47:29
Título: Demori explica diferenças entre arquivos da Vaza Jato e os que estão com
defesa de Lula
Descrição: Tanto as conversas reveladas pela Vaza Jato quanto as que estão sob a
posse da defesa de Lula representam  uma parcela mínima do total de arquivos 
obtidos pela operação Spoofing que demonstrariam a parcialidade da Lava Jato e 
de Moro na condenação do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/demori-explica-diferencas-entre-
arquivos-da-vaza-jato-e-os-que-estao-com-defesa-de-lula/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 21:27:40
Título: Cimi diz que Funai “querer definir” quem é ou não indígena é 
inconstitucional
Descrição: Resolução do órgão governamental estabeleceu “critérios 
complementares” para validar a autodeclaração de indígenas, entidade diz que 
medida visa barrar regularização de territórios desses povos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cimi-diz-que-funai-querer-definir-
quem-e-ou-nao-indigena-e-inconstitucional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 19:13:29
Título: Calheiros chama Lava Jato de “Primeiro Comando de Curitiba” e Moro de 
“capo”
Descrição: O senador agradeceu ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF, pela 
liberação do conteúdo da Operação Spoofing
Url :https://revistaforum.com.br/politica/calheiros-chama-lava-jato-de-primeiro-
comando-de-curitiba-e-moro-de-capo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 14:54:05
Título: Afonso Florence: “ACM Neto golpeou Baleia pelas costas e ficou ao lado 
de Bolsonaro e do golpe”
Descrição: Para Fernanda Melchionna, do PSOL, \traição\ do DEM a Rodrigo Maia \
só mostra o fisiologismo dos partidos burgueses\ e \o velho balcão de negócios\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/afonso-florence-acm-neto-golpeou-
baleia-pelas-costas-e-ficou-ao-lado-de-bolsonaro-e-do-golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 14:15:59
Título: De máscara, Bolsonaro ouve constrangido discurso anti-negacionista de 
Fux e Santa Cruz no STF, veja vídeo
Descrição: Após voltar a pregar a apoiadores contra medidas de contenção do 
coronavírus, Bolsonaro usou máscara na sessão de abertura do Judiciário. Ele 
ficou entre Luiz Fux e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/de-mascara-bolsonaro-ouve-
constrangido-discurso-anti-negacionista-de-fux-e-santa-cruz-no-stf-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 13:23:21
Título: No Valor, Gilmar Mendes diz que quer apressar suspeição de Moro
Descrição: O desequilíbrio contra Moro no STF ficou acentuado agora, com a 
chegada de Nunes Marques. Indicado por Bolsonaro, ele costuma votar com Gilmar e
de maneira crítica à Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-valor-gilmar-mendes-diz-que-quer-
apressar-suspeicao-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 13:08:00
Título: Em greve há 13 dias servidores de Florianópolis reúnem 5 mil em protesto
Descrição: Judiciário e mídia local se aliam ao prefeito de Florianópolis no 
projeto de privatização da Comcap
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-greve-ha-13-dias-servidores-de-
florianopolis-reunem-5-mil-em-protesto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 12:35:45
Título: Menina de 13 anos é vítima de abuso sexual dentro de ônibus em Cubatão
Descrição: Um dos assediadores passou a mão nas pernas e cabelos da jovem, 
enquanto o outro filmava o ato com o celular
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/menina-de-13-anos-e-vitima-de-abuso-
sexual-dentro-de-onibus-em-cubatao/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 12:32:32
Título: Greve dos caminhoneiros provoca bloqueios esparsos pelo país
Descrição: Entidades responsáveis pela paralisação haviam recomendado que 
motoristas e apoiadores ficassem em casa, por conta da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/greve-dos-caminhoneiros-provoca-
bloqueios-esparsos-pelo-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-01 12:16:56
Título: Bolsonaro deu comando do Ministério da Educação a ACM Neto em troca de 
votos do DEM para Arthur Lira
Descrição: Com a negociata, ACM Neto poderá aparelhar toda a estrutura do MEC. A
única exceção é o FNDE, presidido por Marcelo Lopes da Ponte, ex-chefe de 
gabinete de Ciro Nogueira, presidente do PP, que comanda o setor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-deu-comando-do-
ministerio-da-educacao-a-acm-neto-em-troca-de-votos-do-dem-para-arthur-lira/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-01 18:35:31
Título: Intercept lança bolsas para reportagens sobre tecnoautoritarismo
Descrição: Em parceria com a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, 
queremos publicar histórias sobre como o uso de tecnologias por governos pode 
violar direitosThe post Intercept lança bolsas para reportagens sobre 
tecnoautoritarismo appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/01/intercept-lanca-bolsas-para-
reportagens-sobre-tecnoautoritarismo/
 
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: IHU Notícias
Data: 2021-02-01 03:00:00
Título: Enquanto Estado aposta no agronegócio, agricultura familiar sertaneja 
luta pela existência. Entrevista especial com Klenio Costa
Descrição: No mundo dos negócios se vende a ideia de que ‘o agro é pop’, mas 
durante a pandemia ficou  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606492-enquanto-estado-aposta-no-agronegocio-
agricultura-familiar-sertaneja-luta-pela-existencia-entrevista-especial-com-
klenio-costa
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-02 06:34:40
Título: Eleição na Câmara: Arthur Lira não poderá ser 'submisso' a Bolsonaro, 
dizem ex-presidentes da Casa
Descrição: Ao assumir o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL) não poderá agir como um mero cumpridor de ordens de Jair Bolsonaro, que 
trabalhou para colocá-lo no cargo. Essa é a avaliação de três ex-presidentes da 
Câmara dos Deputados ouvidos pela reportagem da BBC News Brasil. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/eleicao-na-camara-arthur-lira-nao-podera-
ser-submisso-bolsonaro-dizem-ex-presidentes-da-casa-24865516
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-02 02:48:55
Título: Arthur Lira eleito presidente da Câmara: como líder do Centrão se tornou
aliado fundamental de Bolsonaro
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Descrição: Réu por suspeita de corrupção, deputado do PP contou com apoio do 
Palácio do Planalto para atrair votos em troca de cargos e vergas federais.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55897146
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-01 22:00:44
Título: Quem é Rodrigo Pacheco, o novo presidente do Senado
Descrição: Com a 'simpatia’ de Bolsonaro e o apoio do PT, Pacheco substitui 
Alcolumbre na liderança da Casa.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55895964
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-02 00:11:30
Título: Governo Bolsonaro vence primeiro round com caminhoneiros e greve tem 
baixa adesão no país
Descrição: Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal 
registraram poucos atos e problemas nas rodovias federais. Lideranças afirmam 
que alguns profissionais optaram por ficar em casa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-02/governo-bolsonaro-vence-
primeiro-round-com-caminhoneiros-e-greve-tem-baixa-adesao-no-pais.html
 

 

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-02 01:09:00
Título: Frente Parlamentar Indígena pede impeachment de Bolsonaro
Descrição: Documento denuncia desmonte de órgãos de proteção indígena, como 
Funai, Ibama e ICMBio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/724660-frente-parlamentar-indigena-pede-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 2 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta terça-feira (2), marcada por vitória política de Bolsonaro no Congresso, 
pela força-tarefa para reunir famílias de migrantes separadas nos EUA e pelo 
estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e Kosovo.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020216881126-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-2-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-01 22:12:10
Título: 'O cheiro desse tipo de ação não é bom', diz especialista sobre sistema 
de distribuição de vacinas
Descrição: No ano de 2018, ainda no governo do presidente Michel Temer (MDB), 
seu ministro da Saúde Ricardo Barros decidiu fechar a central nacional 
responsável pela logística de distribuição de vacinas no país.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020116879779-fechamento-de-central-
que-distribuia-vacinas-e-privatizacao-do-servico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-01 19:14:06
Título: Perspectiva de Ernesto Araújo sobre China 'não reflete interesses do 
Brasil', diz especialista
Descrição: Após a aparente mudança do discurso do governo brasileiro devido à 
dependência de insumo chinês para a produção de vacinas contra a COVID-19, o 
chanceler Ernesto Araújo voltou a fustigar a China em painel virtual de debate 
do Fórum Econômico Mundial.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021020116879588-perspectiva-de-ernesto-
araujo-sobre-china-nao-reflete-interesses-do-brasil-diz-especialista/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-01 11:29:43
Título: 'Brasil não pode ser país que não quer cooperar', diz aliado de Macron 
sobre área ambiental
Descrição: Pascal Canfin é responsável por um projeto de lei que poderá fechar o
mercado do bloco econômico europeu a produtos brasileiros que não comprovem que 
não têm ligação com o desflorestamento.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021020116877316-brasil-nao-pode-ser-
pais-que-nao-quer-cooperar-diz-aliado-de-macron-sobre-area-ambiental/
 

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-01 19:32:17
Título: Trancoso, Arraial D’Ajuda, Caraíva: os jatinhos voaram, o coronavírus 
ficou
Descrição: Levantamento indica o aumento expressivo dos novos casos de Covid-19 
em Porto Seguro após o réveillon de aglomerações e festas em algumas das praias 
mais procuradas do país
Url :https://apublica.org/2021/02/trancoso-arraial-dajuda-caraiva-os-jatinhos-
voaram-o-coronavirus-ficou/
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