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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-03 02:29:57
Título: Quando o rabo abana o cachorro, ou a eterna volta do Centrão que nunca
se foi
Descrição: Pressionado pelas ameaças de impeachment e pelas investigações que o
acossam, Bolsonaro inverteu a lógica do presidencialismo de coalizão com as
eleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-03/quando-o-rabo-abana-o-cachorroou-a-eterna-volta-do-centrao-que-nunca-se-foi.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-02 13:09:35
Título: “Se Bolsonaro não for útil, o Centrão se livra dele”, diz cientista
político
Descrição: Cláudio Couto, da FGV-SP, analisa o impacto da vitória de Arthur Lira
(PP-AL) e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência da Câmara e do Senado
Url :https://apublica.org/2021/02/se-bolsonaro-nao-for-util-o-centrao-se-livradele-diz-cientista-politico/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 09:29:32
Título: Marretadas do padre Júlio Lancellotti e o recado na luta contra o
protofacismo
Descrição: Aos 72 anos, o padre Júlio Lancellotti dá uma grande lição ao campo
progressista ao ir às ruas derrubar a marretadas as pedras colocadas por Bruno
Covas para impedir que moradores de rua durmam sobre um viaduto na capital
paulista. O simbolismo do gesto mostra que a derrota ao protofacismo
bolsonarista, que recebe adesões de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/marretadas-do-padre-julio-lancellotti-eo-recado-na-luta-contra-o-protofacismo/
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-02 11:15:00
Título: PF investiga uso de aeronaves da FAB para tráfico de drogas
Descrição: Operação Quinta Coluna foi deflagrada nesta terça-feira
Url :https://www.defesanet.com.br/front/noticia/39506/PF-investiga-uso-deaeronaves-da-FAB-para-trafico-de-drogas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 09:10:17
Título: Pandemia reconfigura homenagem à Rainha das Águas em Salvador
Descrição: Praias do Rio Vermelho estão bloqueadas, embarcação com flores da
Colônia de Pescadores sai ainda na manhã deste dia 2
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/pandemia-reconfigura-homenagema-rainha-das-aguas-em-salvador
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-02 03:00:00
Título: Nada de alienante. Cultura pop é campo para mobilizações e articulações
políticas. Entrevista com Thiago Soares
Descrição: Os mais entusiasmados com as possíveis mudanças de rumo no governo
dos Estados Unidos se disse [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606510-nada-de-alienante-cultura-pop-e-campopara-mobilizacoes-e-articulacoes-politicas-entrevista-com-thiago-soares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 20:14:44

Título: Covid: com mais de 54 mil novos casos em 24h, propagação segue
descontrolada no país
Descrição: Espanha é o oitavo país a adotar restrições a viajantes com origem no
Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/com-mais-de-54-mil-novos-casosde-covid-em-24h-propagacao-segue-desontrolada-no-pais
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-03 09:34:10
Título: Risco de morrer de covid-19 no Brasil foi mais de 3 vezes maior que no
resto do mundo em 2020, calcula economista
Descrição: Cálculos de Marcos Hecksher, pesquisador do Ipea, levando em conta
tamanho da população e fatores demográficos, apontam que, no ano passado, a
pandemia foi mais letal no Brasil do que em 95% do mundo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55847831
Fonte: Xinhua
Título: Média de mortes diária por COVID-19 no Brasil está acima de mil há 13
dias
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/03/c_139717973.htm
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 14:12:33
Título: Deputada dos EUA ironiza Bolsonaro ao se vacinar: “Eu não virei um
jacaré”
Descrição: A deputada do partido Democrata, Alexandria Ocasio-Cortez, ironizou o
presidente Jair Bolsonaro depois de tomar a segunda dose da vacina contra a
Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputada-dos-eua-ironiza-bolsonaro-aose-vacinar-eu-nao-virei-um-jacare/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-02 14:01:10
Título: Cinco condições para um eventual impeachment de Bolsonaro com Arthur
Lira no comando da Câmara
Descrição: A vitória avassaladora do Centrão mostra que o caminho para o
impedimento do presidente é longo. A economia, o fator Mourão e a fidelidade do
bloco que passa a comandar a Câmara serão decisivos para o futuro.The post Cinco
condições para um eventual impeachment de Bolsonaro com Arthur Lira no comando
da Câmara appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/02/cinco-condicoes-eventual-impeachmentbolsonaro-arthur-lira-camara/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-03 06:36:37
Título: Gasolina já subiu 13% nas refinarias em 2021 e deve ficar ainda mais
cara
Descrição: Ainda é fevereiro, mas a Petrobras já anunciou dois aumentos para a
gasolina e um para o diesel em 2021. Com um reajuste de 7,6% anunciado em 8 de
janeiro e outro de 5% no dia 26 do mesmo mês, a gasolina já acumula cerca de 13%
de alta nas refinarias neste ano. Já o diesel, pivô do descontentamento dos
caminhoneiros que levou a paralisações isoladas nos últimos dias pelo país, foi
reajustado em 4,4%.
Url :https://epoca.globo.com/economia/gasolina-ja-subiu-13-nas-refinarias-em2021-deve-ficar-ainda-mais-cara-24867011
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 21:35:20
Título: Ministros do STF avaliam que dados da Spoofing indicam “subserviência”
de Dallagnol a Moro, diz CNN
Descrição: Segundo informações da jornalista Daniela Lima, um dos magistrados
teria dito que o ex-juiz deve procurar um advogado

Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministros-do-stf-avaliam-que-dados-daspoofing-indicam-subserviencia-de-dallagnol-a-moro-diz-cnn/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 21:13:32
Título: A degradação do tecido institucional do MPF, por Eugênio Aragão
Descrição: \O mensalão empolgou essa meninada. Não tem nada demais juízes se
excederem na palavra, procuradores se excederem na palavra”
Url :https://jornalggn.com.br/judiciario/a-degradacao-do-tecido-institucionaldo-mpf-por-eugenio-aragao/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 16:36:30
Título: Vazajato: Os acordos do TRF4 com a Lava Jato
Descrição: Em um dos trechos da Vazajato, Deltan menciona que o procurador
Januário Paludo foi conversar com desembargadores do TRF. “Na conversa eles
manifestaram amplo apoio, inclusive com eventual necessidade da Vara de recursos
humanos”.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/vazajato-os-acordos-do-trf4-com-a-lavajato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 22:56:56
Título: Gilmar Mendes diz que Lula é digno de um julgamento justo [vídeo]
Descrição: Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, o ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta terça-feira (2) que o expresidente Luiz Inácio
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/gilmar-mendes-diz-que-lula-e-dignode-um-julgamento-justo-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 16:16:20
Título: Prisão em 2ª instância foi para tirar Lula da eleição em 2018, reconhece
líder do governo Bolsonaro [áudio]
Descrição: O líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PPPR), reconheceu nesta terça-feira (2) que a prisão em segunda instância, operada
pela Lava Jato,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/prisao-em-2a-instancia-foi-paratirar-lula-da-eleicao-em-2018-reconhece-lider-do-governo-bolsonaro-audio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 11:53:41
Título: Réu no STF, Arthur Lira não pode assumir Presidência com ausência de
Bolsonaro e Mourão
Descrição: Lira é investigado pelos crimes de corrupção passiva e organização
criminosa. Veja como fica a linha sucessória aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/reu-no-stf-arthur-lira-nao-podeassumir-presidencia-com-ausencia-de-bolsonaro-e-mourao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 19:48:57
Título: Com vitória de Lira na Câmara,\toma lá dá cá\deve imperar sob comando do
centrão
Descrição: \Acho que nem no período do Sarney havia tanta troca nessas bases
como se imagina que ocorrerá\, diz diretor do Diap
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/com-vitoria-de-lira-na-camaratoma-la-da-ca-deve-imperar-sob-comando-do-centrao
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 22:12:56
Título: Lira cede e oposição ocupa mesa de comando da Câmara
Descrição: Para evitar bloqueio no andamento de pautas, presidente e líder do
Centrão fecha acordo e PT ocupa segunda secretaria da Casa

Url :https://jornalggn.com.br/noticia/lira-cede-e-oposicao-ocupa-mesa-decomando-da-camara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 22:20:09
Título: Ciro Gomes sobre vitória de Arthur Lira: “Se pariu um outro Eduardo
Cunha”
Descrição: Em entrevista ao Metrópoles, o ex-ministro, ex-governador do Ceará e
ex-candidato a chefe do Executivo da República em três eleições Ciro Gomes (PDT)
afirmou que,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/ciro-gomes-sobre-vitoria-de-arthurlira-se-pariu-um-outro-eduardo-cunha/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 12:49:28
Título: Sergio Moro se desespera com a eleição do Centrão na Câmara
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro tem motivos de sobra para se desesperar com a
vitória do deputado Arthur Lira (PP-AL), do Centrão, na presidência da Câmara.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/sergio-moro-se-desespera-com-aeleicao-do-centrao-na-camara/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 19:14:53
Título: Gleisi Hoffmann afirma que “faltou coragem” a Rodrigo Maia para pautar
impeachment
Descrição: Deputada petista comenta eleição de Arthur Lira: “Se trouxer os
métodos bolsonaristas, terá muita dificuldade”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/gleisi-hoffmann-afirma-quefaltou-coragem-a-rodrigo-maia-para-pautar-impeachment
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 15:55:55
Título: Incra regulamenta programa que terceiriza titulação de terras e favorece
grilagem
Descrição: Programa Titula Brasil é criticado por camponeses, parlamentares,
ONGs ambientalistas e servidores do Incra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/incra-regulamenta-programa-queterceiriza-titulacao-de-terras-e-favorece-grilagem
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-02 12:22:17
Título: Vale é condenada a pagar R$ 1 milhão a camponeses em Moçambique
Descrição: Mineradora construiu barreira ao redor de complexo na cidade Moatize,
impedindo população de chegar a seus territórios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/vale-e-condenada-a-pagar-r-1milhao-a-camponeses-em-mocambique
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 00:23:01
Título: Senado elegeu a mesa diretora para o biênio com 9 bancadas, confira
Descrição: O Plenário elegeu nesta terça-feira (2) nove dos dez membros a Mesa
do Senado para o biênio que vai até fevereiro de 2023. Das 16 bancadas com
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/senado-elegeu-a-mesa-diretora-parao-bienio-com-9-bancadas-confira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 21:24:58
Título: Fachin divulga nota sobre o golpe militar em Mianmar
Descrição: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou
uma nota nesta terça-feira (2) condenando o golpe militar em Mianmar. “Golpe
algum, em circunstância
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/fachin-divulga-nota-sobre-o-golpemilitar-em-mianmar/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 06:24:37
Título: FMI teria enviado US$ 350 milhões em dinheiro para Mianmar dias antes do
golpe militar
Descrição: Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) enviou US$
350 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) ao governo mianmarense como parte do pacote
de ajuda emergencial para conter a pandemia, disse à Reuters o porta-voz do FMI.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021020316887564-fmi-teria-enviadous-350-milhoes-em-dinheiro-para-mianmar-dias-antes-do-golpe-militar/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 21:16:39
Título: Site da Copel Telecom sofre “apagão” após dois meses da privatização da
empresa
Descrição: Eu avisei. O site da Copel Telecom sofreu um apagão dois meses depois
da privatização da empresa de fibra óptica do Paraná. Em novembro de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/site-da-copel-telecom-sofre-apagaoapos-dois-meses-da-privatizacao-da-empresa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 20:30:05
Título: União Química espera autorização para testes da Sputnik V no Brasil até
próxima semana
Descrição: A farmacêutica brasileira União Química, que produzirá a vacina russa
Sputnik V contra a Covid-19, espera obter aprovação regulatória para a condução
de testes de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/uniao-quimica-espera-autorizacaopara-testes-da-sputnik-v-no-brasil-ate-proxima-semana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 19:06:48
Título: Covidão dos deputados comemorou vitória de Arthur Lira na Câmara [vídeo]
Descrição: Deputados e deputados fizeram um covidão na madrugada desta terçafeira (2), em Brasília, para comemorar a vitória de Arthur Lira (PP-AL) na
presidência da Câmara.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/covidao-dos-deputados-comemorouvitoria-de-arthur-lira-na-camara-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 15:45:38
Título: Paulo Rocha é o novo líder da bancada do PT no Senado
Descrição: O senador Paulo Rocha (PT-PA) foi eleito por unanimidade como novo
líder da bancada do PT no Senado. Ele assumiu a função nesta segunda-feira (1º)
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/paulo-rocha-e-o-novo-lider-dabancada-do-pt-no-senado/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 12:54:08
Título: Biden ameaça reimpor sanções a Mianmar após golpe militar
Descrição: O presidente norte-americano Joe Biden emitiu um comunicado avisando
que os EUA poderiam reimpor sanções a Mianmar devido ao golpe militar. Na
segunda-feira (1º), militares
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/biden-ameaca-reimpor-sancoes-amianmar-apos-golpe-militar/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-02 11:41:03
Título: Jornal francês vê governo Bolsonaro sem rumo, apesar de eleição de
aliados no Congresso
Descrição: As eleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são analisadas nesta
terça-feira (2) pelo jornal Les Echos, publicação de referência no meio
empresarial francês. Jair
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/jornal-frances-ve-governobolsonaro-sem-rumo-apesar-de-eleicao-de-aliados-no-congresso/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 23:00:14
Título: TV GGN 20h: Por onde virá o golpe de Bolsonaro: pelo Congresso ou pelas
armas?
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos
acontecimentos na política e na economia nesta terça-feira, 02 de fevereiro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-por-onde-vira-o-golpe-debolsonaro-pelo-congresso-ou-pelas-armas/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 21:52:28
Título: Estudo aponta existência de petróleo na região Pará-Maranhão
Descrição: Prognóstico detectado em pesquisa indica existência de 20 a 30
bilhões de barris entre Amapá, Pará e Maranhão, estudo está com presidente da
FIEMA
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/estudo-aponta-existencia-de-petroleo-naregiao-para-maranhao/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 21:49:15
Título: Para o camarada José Carlos Ruy, que hoje faleceu, por Urariano Mota
Descrição: Então só me resta falar do Ruy que eu conheci, a pessoa a quem tanto
devo.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/para-o-camarada-jose-carlos-ruy-que-hojefaleceu-por-urariano-mota/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 20:19:01
Título: Dados de Bolsonaro e ministros do STF estão à venda na internet
Descrição: Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia (DEM-RJ), David Alcolumbre (DEM-AP) e os
11 ministros do STF encontram-se na lista
Url :https://jornalggn.com.br/tecnologia/dados-de-bolsonaro-e-ministros-do-stfestao-a-venda-na-internet/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 19:56:51
Título: ‘Vacina para toda humanidade’: The Lancet valida eficácia da Sputnik V
em 91,6%
Descrição: Renomada revista científica The Lancet exalta e confirma eficácia da
vacina russa Sputnik V contra COVID-19, assegurando que esta provê proteção aos
que a tomam.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/vacina-para-toda-humanidade-thelancet-valida-eficacia-da-sputnik-v-em-916/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 19:54:04
Título: Indústria brasileira encerra 2020 com queda de 4,5%
Descrição: Crescimento de 0,9% entre novembro e dezembro não foi suficiente para
cobrir perdas apuradas com a pandemia, segundo IBGE
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/industria-brasileira-encerra-2020-comqueda-de-45/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 19:26:00
Título: As eleições no Congresso e a economia, por Paulo Kliass
Descrição: Ocorre que Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara não são
propriamente figuras políticas plenamente azeitadas com o conjunto das políticas
do governo do capitão.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/as-eleicoes-no-congresso-e-aeconomia-por-paulo-kliass/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 19:15:23

Título: O Perigoso Caminho da Suíça para a Extrema-Direita, por Franklin
Frederick
Descrição: Como a extrema-direita tem a capacidade de se organizar para
influenciar a legislação mesmo de um país com tamanha tradição democrática como
a Suíça...
Url :https://jornalggn.com.br/europa/o-perigoso-caminho-da-suica-para-a-extremadireita-por-franklin-frederick/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 19:07:37
Título: Caso Amarildo: Major condenado é reintegrado à PM
Descrição: Edson Raimundo dos Santos foi condenado a 13 anos de prisão por
tortura e desaparecimento do corpo de Amarildo de Souza, em 2013
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/caso-amarildo-major-condenado-ereintegrado-a-pm/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-02 17:50:32
Título: Associação de funcionários do BNDES esclarece ao governo Bolsonaro
questão de salários e lucros da empresa
Descrição: Na ânsia em desmontar o Estado, o governo Bolsonaro não evidencia
também a qualidade técnica dos funcionários de uma estatal como o BNDES.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/associacao-de-funcionarios-dobndes-esclarece-ao-governo-bolsonaro-questao-de-salarios-e-lucros-da-empresa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 09:38:31
Título: Aécio atua nos bastidores para eleição de Lira e irrita João Doria e
PSDB paulista
Descrição: Partido integrava bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tentou emplacar
Baleia Rossi (MDB-SP) no comando da Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aecio-atua-nos-bastidores-paraeleicao-de-lira-e-irrita-joao-doria-e-psdb-paulista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 09:11:07
Título: Após morte da 10ª criança indígena por Covid-19, Pazuello envia equipe a
terra Yanomami
Descrição: Indígenas de Roraima comunicaram o Ministério da Saúde em 26 de
janeiro, mas auxílio só foi enviado após a morte de um bebê de 1 ano no domingo
(31). Outras nove crianças entre 1 e 5 anos já morreram com sintomas da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-morte-da-10a-crianca-indigenapor-covid-19-pazuello-envia-equipe-a-terra-yanomami/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 02:53:39
Título: STJ nega recurso da defesa de Lula para utilizar mensagens de Moro na
Vaza Jato
Descrição: Apesar de as mensagens terem sido liberadas pelo STF, o tribunal
alega que elas “não passaram por perícia nem pelo contraditório”, e também
rechaçou tese de parcialidade de Moro contra o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stj-nega-recurso-da-defesa-de-lulapara-utilizar-mensagens-de-moro-na-vaza-jato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 01:35:01
Título: Bolsonaro volta a reclamar da vida de presidente: “Um inferno”
Descrição: Da última vez em que afirmou que sua vida era uma \desgraça\ e que
não podia \nem tomar um caldo de cana na rua\, internautas sugeriram renúncia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-reclamar-da-vida-depresidente-um-inferno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 01:26:18

Título: Oposição critica possível indicação de Bia Kicis à CCJ: “Tragédia”
Descrição: Parlamentares foram às redes sociais condenar possibilidade da
deputada bolsonarista comandar a comissão mais importante da Câmara dos
Deputados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-critica-possivel-indicacaode-bia-kicis-a-ccj-tragedia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 00:57:45
Título: Biden anula decretos de Trump sobre a Venezuela e ensaia aproximação com
o país
Descrição: Governo dos Estados Unidos autorizou transações com portos e
aeroportos venezuelanos mediante certas regras específicas, que estavam
totalmente proibidas desde agosto de 2019, mas manteve uma restrição relacionada
ao petróleo
Url :https://revistaforum.com.br/global/biden-anula-decretos-de-trump-sobre-avenezuela-e-ensaia-aproximacao-com-o-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 23:58:19
Título: O Brasil clama por socorro: É momento de ação! – Por Nilto Tatto
Descrição: É urgente a mobilização dos brasileiros que se opõem a Bolsonaro em
torno de uma agenda comum de lutas para imediatamente construir um consenso na
sociedade em torno da saída imediata dele
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-brasil-clama-por-socorro-e-momentode-acao-por-nilto-tatto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 23:51:50
Título: Enquanto Bolsonaro tenta se reaproximar dos EUA, Fernández avança em
alianças com China e Rússia
Descrição: Presidente da Argentina negocia com Xi Jinping para ser o primeiro
cliente da terceira vacina chinesa a ser lançada no mercado, e aceitou convite
de Vladimir Putin para visitar Moscou neste primeiro semestre de 2021
Url :https://revistaforum.com.br/global/enquanto-bolsonaro-tenta-se-reaproximardos-eua-fernandez-avanca-em-aliancas-com-china-e-russia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 23:03:56
Título: Regabofe cafona do Arthur Lira é a cara da elite política brasileira
Descrição: Joyce Hasselman brigando com cinegrafista, Christiane Brasil cantando
e muita gente aglomerada e sem máscara: ontem, ninguém dormiu em Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/regabofe-cafona-do-arthur-lira-e-a-carada-elite-politica-brasileira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 22:50:38
Título: Aos 100 anos, morre de covid o militar símbolo da campanha de doações
para o SUS britânico
Descrição: Iniciativa para arrecadar fundos para reforçar o sistema NHS de saúde
pública durante a pandemia contou com o capitão Tom Moore como principal figura,
e arrecadou 30 milhões de libras
Url :https://revistaforum.com.br/global/aos-100-anos-morre-de-covid-o-militarsimbolo-da-campanha-de-doacoes-para-o-sus-britanico/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 22:44:30
Título: Com arrecadação recorde e R$ 8 bi para ações sociais, loterias da Caixa
podem ser privatizadas
Descrição: Recursos arrecadados com jogos chegam a R$ 17,1 bilhões. Fenae
observa que além de premiar apostadores, loterias federais destinam cerca de 40%
dos recursos para financiamento de políticas públicas em educação, saúde,
esporte, cultura e segurança pública

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-arrecadacao-recorde-e-r-8-bi-paraacoes-sociais-loterias-da-caixa-podem-ser-privatizadas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 22:27:07
Título: Celso Amorim aposta que Unasul “vai reviver” e critica cooptação de
militares por Bolsonaro
Descrição: Em entrevista ao Fórum América Latina, o ex-ministro comentou sobre o
Grupo de Puebla e o cenário político latino-americano
Url :https://revistaforum.com.br/global/celso-amorim-aposta-que-unasul-vaireviver-e-critica-cooptacao-de-militares-por-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 22:22:41
Título: Vídeo de suposto pastor agredindo esposa viraliza nas redes
Descrição: Nas imagens, homem dá tapas no rosto da mulher afirmando que ela
ficaria \banguela\, agressor seria pastor em Ribeirão das Neves (MG)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-de-suposto-pastor-agredindoesposa-viraliza-nas-redes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 22:20:50
Título: Leite condensado: Randolfe vai à Justiça para impedir que governo
continue a comprar “alimentos não essenciais”
Descrição: O senador afirma que o valor gasto em alimentação pelo Executivo
poderia beneficiar 3 milhões de famílias com o auxílio emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/leite-condensado-randolfe-vai-ajustica-para-impedir-que-governo-continue-a-comprar-alimentos-nao-essenciais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 18:06:46
Título: EUA devem pressionar Brasil por Amazônia, Japão defende grupo para frear
China – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: Ex-secretários dos EUA assinam carta para
que Biden pressione Brasil com sanções econômicas em relação à Amazônia,
enquanto Japão quer fortalecer o “Quad”, grupo formado por indianos,
australianos e norte-americanos, em contrapartida ao poderio chinês
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eua-devem-pressionar-brasil-poramazonia-japao-defende-grupo-para-frear-china-por-ana-prestes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 17:18:12
Título: Cutista disputa vaga no Conselho da Vale com promessa de abrir mão de
jeton de 50 mil
Descrição: \Nossa candidatura vai na contramão de desejos inconfessáveis. Vamos
usar o salário do conselheiro em benefício dos próprios trabalhadores, através
de uma comissão formada pelos empregados para ajudar a fiscalizar e gerir os
recursos”. Wagner Xavier
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cutista-disputa-vaga-no-conselho-da-valecom-promessa-de-abrir-mao-de-jeton-de-50-mil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 15:10:45
Título: Militante do MTST e dirigente do PSOL é agredida por PM em Alagoas após
quase ter sido atropelada
Descrição: Taís Lane dos Santos também foi impedida de registrar um boletim de
ocorrência na cidade em uma evidente tentativa da polícia militar e civil do
estado de proteger o acusado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/militante-do-mtst-e-dirigente-do-psole-agredida-por-pm-em-alagoas-apos-quase-ter-sido-atropelada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 14:49:27

Título: VÍDEO: Ernesto Araújo diz que é “absolutamente fundamental” venerar
Bolsonaro como “mito”
Descrição: Indagado se não considerava \infantil\ a euforia que demonstrou
quando Bolsonaro mandou jornalistas enfiarem o leite condensado no rabo, o
chanceler defendeu os ataques do presidente. \[A imprensa] precisa ouvir isso de
diferentes maneiras\. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-ernesto-araujo-dizque-e-absolutamente-fundamental-venerar-bolsonaro-como-mito/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 14:10:01
Título: Flordelis comemora vitória de Arthur Lira: “agora a Câmara terá voz!”
Descrição: Para ela, a vitória de Lira é “o momento de avançar, momento de
colocarmos e votarmos pautas que conduzirão o Brasil à dias melhores (Sic)”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/flordelis-comemora-vitoria-dearthur-lira-agora-a-camara-tera-voz/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 14:01:54
Título: Papa Francisco condena violência contra as mulheres: “Covardia e
degradação”, veja vídeo
Descrição: “Os testemunhos das vítimas que se atrevem a quebrar o silêncio são
um grito de socorro que não podemos ignorar. Não podemos olhar para o outro
lado”, disse o Pontífice
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/papa-francisco-condena-violenciacontra-as-mulheres-covardia-e-degradacao-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-02 11:31:14
Título: Jean Wyllys: Moro enganou muita gente “graças à mídia comercial que
sustentou sua corrupção e sordidez”
Descrição: O ex-deputado pelo PSOL fez duras críticas ao ex-juiz, que teve mais
diálogos liberados pelo ministro Ricardo Lewandowski: “Moro sempre foi o vilão,
qualquer pessoa honesta e inteligente sabia disto”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jean-wyllys-moro-enganou-muita-gentegracas-a-midia-comercial-que-sustentou-sua-corrupcao-e-sordidez/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-03 06:36:37
Título: Gasolina já subiu 13% nas refinarias em 2021 e deve ficar ainda mais
cara
Descrição: Ainda é fevereiro, mas a Petrobras já anunciou dois aumentos para a
gasolina e um para o diesel em 2021. Com um reajuste de 7,6% anunciado em 8 de
janeiro e outro de 5% no dia 26 do mesmo mês, a gasolina já acumula cerca de 13%
de alta nas refinarias neste ano. Já o diesel, pivô do descontentamento dos
caminhoneiros que levou a paralisações isoladas nos últimos dias pelo país, foi
reajustado em 4,4%.
Url :https://epoca.globo.com/economia/gasolina-ja-subiu-13-nas-refinarias-em2021-deve-ficar-ainda-mais-cara-24867011
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-03 00:42:26
Título: Arthur Lira acomoda oposição na cúpula da Câmara, mas acordo reduz
participação de mulheres
Descrição: Grupo do novo presidente do Legislativo aumentou de 3 para 4 membros
na Mesa Diretora. Oposição terá duas vagas e só uma ocupada por uma mulher.
Depois de ameaças, grupo de Baleia Rossi não levou tema ao STF
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-03/arthur-lira-acomoda-oposicaona-cupula-da-camara-mas-acordo-reduz-participacao-de-mulheres.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-02 21:28:48
Título: Arthur Lira poderá fazer área ambiental ter saudades de 2020

Descrição: Faltou ao caos ambiental brasileiro no ano passado um ingrediente
básico tradicional: o Congresso
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-02/lira-podera-fazer-areaambiental-ter-saudades-de-2020.html
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-02 12:48:45
Título: Deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez revela que sofreu
violência sexual
Descrição: Parlamentar democrata compartilhou o trauma no Instagram ao falar
sobre a invasão do Capitólio
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-02/deputada-norteamericana-alexandria-ocasio-cortez-revela-que-sofreu-violencia-sexual.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-02 00:00:00
Título: Após quase perder cargo, MDB do Senado ameaça retaliar ex-aliados na
formação de comissões da Casa
Descrição: O MDB comprou o risco de lançar candidatos simultaneamente na Câmara
e no Senado e por pouco não amarga uma tripla derrota. Além de sair perdedor nas
duas Casas, viu ruir o acordo que levou parte da bancada a aderir a Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), o que isolaria o partido da cúpula do Parlamento. Dono da
maior bancada do Senado, o partido promete, na formação das comissões, usar seu
peso para mostrar o descontentamento com o abandono de antigos aliados.Leia mais
(02/02/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/apos-perder-na-camara-e-no-senado-e-travar-duelocom-psd-mdb-do-senado-ameaca-retaliar-ex-aliados-em-comissoes.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-02 00:00:00
Título: Ministério da Saúde fica um mês sem atualizar dados de dengue e
chikungunya no pico das doenças
Descrição: Na época em que doenças como dengue, chikungunya e zika alcançam auge
de disseminação (entre janeiro e abril), o Ministério da Saúde passou um mês sem
publicar boletim epidemiológico sobre elas, entre 24 de dezembro e 26 de
janeiro.Leia mais (02/02/2021 - 01h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/ministerio-da-saude-fica-um-mes-sem-atualizar-dadosde-dengue-e-chikungunya-no-pico-das-doencas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-02 00:00:00
Título: Google aproveita recuperação global da publicidade e tem receita recorde
Descrição: O Google se beneficiou de um aumento nos gastos online nos feriados
de Natal e Ano Novo e teve receita recorde no quarto trimestre, apesar de ter
revelado pela primeira vez perdas contínuas em sua divisão de nuvem, que é
observada de perto.O faturamento da titã da internet, divulgado na tarde de
terça-feira (2), refletiu uma recuperação contínua nos gastos globais em
publicidade que sofreram um golpe no início de 2020, quando as pessoas
suspenderam planos de viagens e outros gastos devido à pandemia do coronavírus.A
empresa controladora do Google, Alphabet, publicou uma receita recorde de US$
56,9 bilhões, contra US$ 43,2 bilhões um ano atrás. As unidades de publicidade
da companhia faturaram US$ 46,2 bilhões, uma alta de quase 22% em relação ao ano
anterior. Analistas tinham previsto US$ 52,7 bilhões em faturamento, incluindo
US$ 42,3 bilhões de publicidade, segundo a FactSet.Leia mais (02/02/2021 21h52)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/02/google-aproveita-recuperacao-global-da-publicidade-e-temreceita-recorde.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 3 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes
desta quarta-feira (3), marcada pela confirmação da eficácia da vacina Sputnik V
contra a COVID-19, por acordo entre Rússia e EUA no Ártico e pela investigação
da OMS no Instituto de Virologia de Wuhan.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020316887175-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-3-de-fevereiro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-02 15:56:30
Título: Após deixar o Brasil, Ford anuncia investimento de US$ 1 bilhão na
África do Sul
Descrição: Nesta terça-feira (2), a fabricante de automóveis Ford anunciou um
investimento de US$ 1,05 bilhão (cerca de R$ 5,63 bilhões) para ampliar sua
capacidade produtiva na África do Sul, o maior investimento dos 97 anos de
história da montadora norte-americana no país africano.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020216885423-aposdeixar-o-brasil-ford-anuncia-investimento-de-us-1-bilhao-na-africa-do-sul/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-02 19:17:51
Título: Animação mostra como pandemia e queimadas afetaram a Amazônia
Descrição: Criança paraense que se recuperava da Covid precisou ser internada na
época das queimadas, incêndios prejudicaram vida de milhares de moradores na
Amazônia
Url :https://apublica.org/2021/02/animacao-mostra-como-pandemia-e-queimadasafetaram-a-amazonia/

