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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 00:10:33
Título: Com mais 1.254 mortes, Brasil ultrapassa 227 mil óbitos por Covid-19
Descrição: País segue com transmissão do novo coronavírus em índice que mostra 
descontrole da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-mais-1-254-mortes-brasil-
ultrapassa-227-mil-obitos-por-covid-19/
 
Fonte: MST
Data: 2021-02-03
Título: Mulheres Negras
Descrição: Intelectual e feminista: Lélia Gonzalez, a mulher que revolucionou o 
movimento negro
Url : https://mst.org.br/2021/02/03/intelectual-e-feminista-lelia-gonzalez-a-
mulher-que-revolucionou-o-movimento-negro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 10:08:11
Título: Para além da festividade, Iemanjá é símbolo da luta negra no país
Descrição: Para escritora, Iemanjá não é branca: veio com os orixás a bordo dos 
navios que traziam os negros escravizados da África
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/para-alem-da-festividade-
iemanja-e-simbolo-da-luta-negra-no-pais

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-03 21:17:45
Título: Biden recebe dossiê recomendando suspensão de acordos entre EUA e 
governo Bolsonaro
Descrição: Documento de 31 páginas pede que EUA congelem diálogos sobre acordo 
de livre comércio, restrinja importações de produtos ligados a desmatamento e 
reverta tratado de exploração da base de Alcântara.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55927385

Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-02-03
Título: Sem questão social e soberania nacional, não há agenda comum anti-
Bolsonaro, diz Dirceu
Descrição: … “nada impedirá uma revolução social no Brasil se o imobilismo e a 
marcha acelerada para a desconstituição do Estado nacional e das conquistas 
sociais e políticas continuar. Ela será feita pelas mãos do povo trabalhador, da
juventude, dos negros e negras, das mulheres, daqueles que não têm nada a 
perder, contra a minoria privilegiada que expropria cada vez  mais o trabalho e 
a produção da riqueza nacional que, sem as classes trabalhadoras, não 
existiria.”
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/sem-questao-social-e-soberania-
nacional-nao-ha-agenda-comum-anti-bolsonaro-diz-dirceu/

Fonte: Observatório da Mineração
Data: 2021-02-03
Título: Jair Bolsonaro pede a Arthur Lira prioridade na aprovação do PL que 
libera mineração em terras indígenas
Descrição: Jair Bolsonaro pediu prioridade na aprovação do PL que libera 
mineração em terras indígenas ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira 
recebeu R$ 200 mil em 2014 da Rico Táxi Aéreo, empresa que por décadas atende a 
garimpeiros na Amazônia. Durante a campanha para a presidência da Câmara, Lira 
voou em jatinho da Rico. A empresa e o deputado são investigados por corrupção. 
A tendência é que o PL 191/2020 avance rapidamente no Congresso
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Url : https://observatoriodamineracao.com.br/jair-bolsonaro-pede-a-arthur-lira-
prioridade-na-aprovacao-do-pl-que-libera-mineracao-em-terras-indigenas/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-03 22:48:17
Título: Dança macabra sobre mais de 200.000 corpos brasileiros
Descrição: As cenas da festa para 300 pessoas promovida nesta semana por Arthur 
Lira são um insulto às milhares de famílias brasileiras que ainda buscam forças 
e razão para viver diante da perda de parentes e amigos
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-02-03/danca-macabra-sobre-mais-de-
200000-corpos-brasileiros.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 16:39:58
Título: Território Kalunga (GO) é o primeiro do país reconhecido em programa 
ambiental da ONU
Descrição: Título global é atribuído a territórios tradicionais conservados, 
agricultores, os kalunga plantam sem agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/territorio-kalunga-go-e-o-
primeiro-do-pais-reconhecido-em-programa-ambiental-da-onu

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 19:31:07
Título: Justiça do Amazonas obriga governo federal a prorrogar auxílio de R$ 300
no estado
Descrição: A Justiça Federal do Amazonas determinou que o governo federal pague 
por mais dois meses auxílio emergencial de R$ 300 para moradores do estado. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020316891964-justica-do-amazonas-
obriga-governo-federal-a-prorrogar-auxilio-de-r-300-no-estado/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: YouTube encerra canal bolsonarista Terça Livre por violações
Descrição: O YouTube encerrou na noite desta quarta-feira (3) o canal 
bolsonarista Ter&ccedil,a Livre, removendo-o da plataforma.Leia mais (02/04/2021
- 00h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/youtube-encerra-canal-bolsonarista-terca-livre-por-tempo-
indeterminado.shtml

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-03
Título: Cocaína no avião da FAB: bastidores da investigação e os depoimentos de 
militares do GSI
Descrição: Segundo o blog apurou, entre as pessoas ouvidas, estão quatro 
militares do GSI, que prestaram depoimento como testemunhas. Três estavam 
diretamente ligados à missão e foram para a Espanha no dia da prisão. Um quarto,
o Tenente Coronel, ficou no Brasil mas, de testemunha, virou investigado.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/03/cocaina-no-aviao-da-fab-bastidores-
da-investigacao-e-os-depoimentos-de-militares-do-gsi/ 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-03 00:00:00
Título: Ligações perigosas
Descrição: Graças ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF, tem-se agora acesso 
ao registro das conversas privadas -e tóxicas- do então juiz Sergio Moro com 
procuradores da Operação Lava Jato quando se instruía a denúncia contra o ex-
presidente Lula. As 50 páginas de transcrições desvendam uma relação mais do que
imprópria entre um magistrado, que deveria primar pela isenção, e os membros do 
Ministério Público responsáveis pelas alegações que justificassem transformar o 
líder do PT em réu no célebre caso do tríplex do Guarujá.Leia mais (02/03/2021 -
23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/02/ligacoes-perigosas.shtml

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-03
Título: Lava Jato deixa de existir no Paraná e passa a integrar Gaeco, diz MPF
Descrição: A equipe da Operação Lava Jato no Paraná passa nesta semana a 
integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do 
MPF. Apesar do fim da força-tarefa paranaense, alguns integrantes vão atuar no 
Gaeco para prosseguir com os trabalhos, segundo o MPF.
Url : https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/02/03/lava-jato-deixa-de-
existir-no-parana-e-passa-a-integrar-gaeco-diz-mpf

Fonte: Jornal CGN
Data: 2021-02-03
Título: Lesa-pátria: Moro e Dallagnol estão enquadrados na Lei de Segurança 
Nacional, diz Carol Proner
Descrição: Para jurista, Lava Jato fez conluio com os EUA e incorreu no artigo 
8ª da Lei de Segurança Nacional, que prevê punição a quem provoca hostilidade ao
Brasil
Url : https://jornalggn.com.br/politica/lesa-patria-moro-e-dallagnol-estao-
enquadrados-na-lei-de-seguranca-nacional-diz-carol-proner/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 18:02:28
Título: Veja por que a Lava Jato foi um retrocesso para o marco civilizatório 
brasileiro
Descrição: Como jornalista e jurista não poderia deixar de me manifestar sobre o
fim da Lava Jato, decretado pelo Ministério Público Federal. Foi tarde, a meu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/veja-por-que-a-lava-jato-foi-um-
retrocesso-para-o-marco-civilizatorio-brasileiro/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-04 01:45:00
Título: BRADESCO RESULTADOS - El beneficio del banco brasileño Bradesco cae un 
26,7 % en 2020 por pandemia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-beneficio-del-banco-brasileno-
bradesco-cae-un-26-7-en-2020-por-pandemia/20000011-4456870?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-03
Título: Randolfe: impeachment não é impossível, há condições para uma ‘ebulição 
política’... 
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, 
afirmou nesta quarta-feira 3 que a chegada do deputado Arthur Lira (PP-AL) à 
presidência da Câmara aumenta o... 
Url :  https://www.cartacapital.com.br/politica/randolfe-impeachment-nao-e-
impossivel-ha-condicoes-para-uma-ebulicao-politica/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-03 15:26:11
Título: Bolsonaro bate recorde de pedidos de impeachment de Dilma
Descrição: Nenhum presidente obteve tantos pedidos de impeachment na história do
Brasil, a média é de um pedido a cada 11 dias de governo
Url :https://apublica.org/2021/02/bolsonaro-bate-recorde-de-pedidos-de-
impeachment-de-dilma/

Fonte: Xinhua
Título: Brasil formaliza na OMC oferta para abrir licitações públicas às 
empresas estrangeiras
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Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/04/c_139720833.htm

Fonte: MST
Data: 2021-02-03
Título: MST lança aplicativo para acompanhar o plantio de árvores em todo país
Descrição: O MST acaba de lançar o aplicativo ARVOREDO, que tem como objetivo 
mapear ações de plantio promovidas pelo MST de Norte a Sul do país.
O nome Arvoredo, que significa lugar plantado de árvores, foi escolhido por sua 
simbologia e por concatenar as ações que fazem parte do Plano Nacional “Plantar 
Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis”, lançado em 2019 pelo MST.
Url : https://mst.org.br/2021/02/03/mst-lanca-aplicativo-para-acompanhar-o-
plantio-de-arvores-em-todo-pais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 08:38:45
Título: Fusão entre Ibama e ICMbio irá paralisar políticas ambientais, alerta 
servidor
Descrição: GT militarizado criado por Salles deve manifestar decisão final sobre
junção dos órgãos nos próximos dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/fusao-entre-ibama-e-icmbio-ira-
paralisar-politicas-ambientais-alerta-servidor

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 20:10:57
Título: Pequenos investidores se unem para subverter lógica de Wall Street e 
lucrar com isso
Descrição: Parcela de investidores de varejo na bolsa dos EUA subiu de 10-15% 
para 40%, embalados por plataformas livres de taxas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/pequenos-investidores-se-unem-
para-subverter-logica-de-wall-street-e-lucrar-com-isso

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 18:35:38
Título: Quase 200 homens, nenhuma mulher: país nunca teve uma presidenta da 
Câmara ou Senado
Descrição: Luiza Erundina (PSOL) e Simone Tebet (MDB) foram derrotadas esta 
semana nas disputas das casas legislativas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/quase-200-homens-nenhuma-mulher-
pais-nunca-teve-uma-presidenta-da-camara-ou-senado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 17:08:59
Título: Brumadinho: acordo entre Vale e instituições de MG deve ser assinado 
nessa quinta
Descrição: Negociação pode ser fechada por valor bem menor que o recomendado 
pela Fundação João Pinheiro, estimado em R$ 54 bilhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/brumadinho-acordo-entre-vale-e-
instituicoes-de-mg-deve-ser-assinado-nessa-quinta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 16:22:51
Título: Rihanna e Greta postam sobre greve de agricultores na Índia e incomodam 
governo Modi
Descrição: Os trabalhadores estão em greve desde novembro e exigem a revogação 
da reforma agrícola apresentada pelo governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/rihanna-e-greta-postam-sobre-
greve-de-agricultores-na-india-e-incomodam-governo-modi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-03 10:50:54
Título: Amazonas tem 148 mortes em 24h e segue transferindo pacientes para 
outros estados
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Descrição: As mortes se aproximam de mil vidas por semana, número é o dobro do 
registrado na primeira onda da doença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/03/amazonas-tem-148-mortes-em-24h-
e-segue-transferindo-pacientes-para-outros-estados
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 23:19:40
Título: Bolsonaro é chamado de genocida e fascista na abertura do ano 
legislativo no Congresso
Descrição: Durante a sessão de abertura do ano legislativo no Congresso 
Nacional, nesta quarta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro, que veio ao 
Parlamento apresentar as prioridades 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsonaro-e-chamado-de-genocida-e-
fascista-na-abertura-do-ano-legislativo-no-congresso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 17:07:48
Título: Marília Arraes, do PT, assume cargo na Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados
Descrição: A Câmara dos Deputados elegeu, nesta quarta-feira (3), os integrantes
da Mesa Diretora que vai conduzir as atividades da Casa no biênio 2021-2022. 
Foram escolhidos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/marilia-arraes-do-pt-assume-cargo-
na-mesa-diretora-da-camara-dos-deputados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 16:45:43
Título: Maioria dos brasileiros desconhece pauta do mercado no Congresso 
Nacional, diz pesquisa
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma que a maioria dos brasileiros não está nem 
aí para as pautas econômicas que favorecem o mercado financeiro, tais como as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/maioria-dos-brasileiros-desconhece-
pauta-do-mercado-no-congresso-nacional-diz-pesquisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 15:23:47
Título: Talíria Petrone assume a liderança da bancada do PSOL na Câmara
Descrição: A deputada Talíria Petrone (RJ) foi escolhida como a nova líder da 
bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Ela assume a função no lugar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/taliria-petrone-assume-a-lideranca-
da-bancada-do-psol-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-03 12:01:59
Título: Campanha da CUT: Menos leite condensado, mais auxílio emergencial 
durante a pandemia
Descrição: Enquanto gasta quase R$ 3 bilhões com alimentação, milhões deles em 
leite condensado e chiclete, o presidente Jair Bolsonaro jura que o governo não 
tem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/campanha-da-cut-menos-leite-
condensado-mais-auxilio-emergencial-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 03:08:11
Título: Pivô de crise no DEM, ACM Neto admite que partido poderia apoiar 
Bolsonaro em 2022
Descrição: Presidente da legenda foi responsável por debandada de última hora em
favor do bolsonarista Arthur Lira, após negociata que lhe deu o direito de 
aparelhar o Ministério da Educação com seus aliados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pivo-de-crise-no-dem-acm-neto-admite-
que-partido-poderia-apoiar-bolsonaro-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 01:24:57
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Título: Canadá classifica grupo supremacista branco pró-Trump como “terrorista”
Descrição: Movimento de extrema-direita Proud Boys foi um dos que promoveu 
invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro, para contestar a vitória eleitoral de
Joe Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/canada-classifica-grupo-supremacista-
branco-pro-trump-como-terrorista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 00:34:38
Título: Acadêmicos aconselham Biden a se afastar de Bolsonaro para ser “figura 
confiável na luta pela democracia”
Descrição: Novo presidente dos Estados Unidos recebeu documento recomendando 
exigir do presidente brasileiro que as importações do país não estejam 
vinculadas ao desmatamento ou abusos dos direitos humanos
Url :https://revistaforum.com.br/global/academicos-aconselham-biden-a-se-
afastar-de-bolsonaro-para-ser-figura-confiavel-na-luta-pela-democracia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 23:52:12
Título: Mercadante: o Brasil precisa distribuir renda por meio da política 
fiscal
Descrição: Ex-ministro defendeu uma reação frente à indignação que toma o Brasil
com a condução criminosa da pandemia por parte de Bolsonaro e propôs ideias para
o cenário econômico desastroso do país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mercadante-o-brasil-precisa-
distribuir-renda-por-meio-da-politica-fiscal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 23:29:26
Título: Justiça condena mãe de Geddel no caso das malas com R$ 51 milhões em 
dinheiro
Descrição: Pena de Marluce Vieira Lima é de 10 anos de prisão,  juiz afirma que 
ela tinha boas condições financeiras e, assim, não precisaria se envolver no 
caso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-condena-mae-de-geddel-no-caso-
das-malas-com-r-51-milhoes-em-dinheiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 23:18:16
Título: Com acordo para 50 milhões de doses da Sputnik V, Rui Costa comemora 
decisão da Anvisa sobre vacinas
Descrição: Agência retirou exigência de estudo de fase 3 de imunizantes no 
Brasil, o que deve abrir caminho para a autorização do uso da emergencial vacina
russa, comprada pelo governo baiano, \Vitória da ciência\, celebrou o governador
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-acordo-para-50-milhoes-de-
doses-da-sputnik-v-rui-costa-comemora-decisao-da-anvisa-sobre-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 22:27:43
Título: Moro e Dallagnol cometeram crimes e Lula é inocente. Anula STF! – Por 
Raimundo Bonfim
Descrição: As revelações de conversas entre o procurador ex-juiz durante o curso
do processo contra Lula só corroboram que eles cometeram crime e por isso devem 
ser processados, condenados e presos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/moro-e-dallagnol-cometeram-crimes-e-lula-
e-inocente-anula-stf-por-raimundo-bonfim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 21:52:12
Título: PF vai investigar venda de dados de Bolsonaro e ministros do STF na 
internet
Descrição: Apuração será feita por determinação de Alexandre de Moraes, que 
incluiu caso no inquérito das fake news, foram identificados quatro sites que 
estariam oferecendo as informações das autoridades
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pf-vai-investigar-venda-de-dados-de-
bolsonaro-e-ministros-do-stf-na-internet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 21:18:03
Título: Freixo vence processo contra bolsonarista que publicou vídeo 
conspiratório sobre a morte de Marielle
Descrição: \A decisão é um importante recado para a rede de desinformação que dá
vida ao bolsonarismo\, disse João Tancredo, advogado do deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-vence-processo-contra-
bolsonarista-que-publicou-video-conspiratorio-sobre-a-morte-de-marielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 21:01:06
Título: Sempre pode piorar: bolsonarismo impõe sua pauta no Congresso
Descrição: Armas e privatizações entram na pauta. Investigada por fake news, Bia
Kicis é cotada para presidência da CCJ. Acusada de assassinato, deputada 
Flordelis comemora eleição de Arthur LIra para a presidência da Câmara. 
Procuradores anunciam fim da Lava-Jato, a operação que destruiu o país. Lula 
questiona a Lava-Jato na Suíça. Com Cynara Menezes, Gilberto Maringoni [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/sempre-pode-piorar-bolsonarismo-impoe-
sua-pauta-no-congresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 20:47:16
Título: Defesa de Lula decide ir à Suíça para questionar cooperação com 
procuradores da Lava Jato
Descrição: O objetivo do advogado Cristiano Zanin Martins é obter acesso aos 
documentos e arquivos originais dos servidores da Odebrecht
Url :https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-lula-decide-ir-a-suica-para-
questionar-cooperacao-com-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 20:00:50
Título: “Construção coletiva”, diz uma das autoras de livro que retrata lutas e 
desafios do feminismo no campo
Descrição: Edcleide da Rocha Silva, moradora no Assentamento Padre Emílio April,
em Alagoas, é ativista do Movimento de Mulheres Camponesas e escreveu três 
textos para a obra
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/construcao-coletiva-diz-uma-das-
autoras-de-livro-que-retrata-lutas-e-desafios-do-feminismo-no-campo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 19:43:24
Título: Maria do Rosário afirma Bia Kicis é contra os três pilares da CCJ
Descrição: \A presença dela na CCJ tem sido marcada por uma intervenção de uma 
qualidade muito duvidosa\, disse Rosário à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maria-do-rosario-afirma-bia-kicis-e-
contra-os-tres-pilares-da-ccj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 18:04:54
Título: Alunos denunciam fala racista de professora de História da UFRN durante 
aula sobre escravidão
Descrição: Ao ser contestada por uma estudante, a profissional teria dito que é 
perseguida por ser \branca, intelectual e de classe média\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alunos-denunciam-fala-racista-de-
professora-de-historia-da-ufrn-durante-aula-sobre-escravidao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 14:01:17
Título: Depois de prender Lula e eleger Bolsonaro, Lava Jato é extinta em 
Curitiba
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Descrição: Em recente entrevista, o líder do governo Bolsonaro na Câmara afirmou
que \prisão de Lula foi casuísmo da Lava Jato para tirá-lo da eleição\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/depois-de-prender-lula-e-eleger-
bolsonaro-lava-jato-e-extinta-em-curitiba/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 13:33:19
Título: Anfitrião da festa de Arthur Lira, empresário é acusado de fraude de R$ 
3,8 milhões em ICMS
Descrição: Festa reuniu cerca de 300 convidados, em grande parte deputados da 
base governista, na mansão do empresário Marcelo Perboni, que é réu por fraudar 
impostos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/anfitriao-da-festa-de-arthur-lira-
empresario-e-acusado-de-fraude-de-r-38-milhoes-em-icms/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 12:13:41
Título: Líder da bancada ruralista vê “melhor momento” para liberação de 
agrotóxicos
Descrição: Sérgio Souza (MDB-PR) assumiu como novo presidente da Frente 
Parlamentar Agropecuária
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lider-da-bancada-ruralista-ve-melhor-
momento-para-liberacao-de-agrotoxicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 12:13:22
Título: China fez Bolsonaro comer em sua mão, diz jornalista de agência alemã
Descrição: \Bolsonaro caiu na armadilha. Pequim agora também decide sobre sua 
sobrevivência política\, afirma o jornalista Alexander Busch
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/china-fez-bolsonaro-comer-
em-sua-mao-diz-jornalista-de-agencia-alema/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 12:03:44
Título: Defender a Ciência é um ato político
Descrição: Hoje teremos, além da nossa rodada de notícias com a lindeza do 
Marcelo Hailer, a coluna Com Ciência, com a Letícia dos Santos Pereira. Ela vai 
falar um pouco sobre a importância da ciência na nossa vida e quem são esses 
tais cientistas. O que comem e onde moram? Também tem a presença da Cristiana 
[ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/defender-a-ciencia-e-um-ato-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 11:50:58
Título: Após marretadas do Padre Júlio, prefeitura tucana retira as pedras do 
viaduto
Descrição: O viaduto amanheceu limpo nesta quarta-feira. A prefeitura mandou 
duas retroescavadeiras e acabou retirando todas as pedras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-marretadas-do-padre-julio-
prefeitura-tucana-retira-as-pedras-do-viaduto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 11:38:33
Título: FHC sinaliza apoio a Luciano Huck e esnoba candidatura de João Doria à 
presidência
Descrição: Ex-presidente também abordou o atual papel do seu partido no cenário 
político nacional: “Espero que o PSDB não esteja em seu ciclo descendente. Mas, 
se estiver, pobre do PSDB”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fhc-sinaliza-apoio-a-luciano-huck-e-
esnoba-candidatura-de-joao-doria-a-presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 11:15:31
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Título: Cabo da PM é preso pelo assassinato de Ana Clara Machado, de 5 anos, 
baleada em Niterói, no Rio
Descrição: Policial, que não teve a identidade revelada, caiu em contradição em 
depoimento. Mãe de Ana Clara afirma que não havia troca de tiros quando a filha 
foi atingida e ouviu um PM dizendo a outro: \você fez besteira\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cabo-da-pm-e-preso-pelo-assassinato-de-
ana-clara-machado-de-5-anos-baleada-em-niteroi-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 11:11:42
Título: Mais de 90% dos médicos afirmam que fake news sobre Covid-19 impactou 
atendimento
Descrição: Profissionais dizem que notícias falsas levaram ao desprezo às 
medidas de isolamento e aumentaram a pressão por remédios sem eficácia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mais-de-90-dos-medicos-afirmam-que-
fake-news-sobre-covid-19-impactou-atendimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 10:31:42
Título: Até aliados de Lira já atuam para barrar Bia Kicis na presidência da CCJ
Descrição: A estratégia é agir para que deputados da própria comissão, a mais 
importante da casa, contrariem a indicação, que precisa ser referendada pelo 
colegiado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ate-aliados-de-lira-ja-atuam-para-
barrar-bia-kicis-na-presidencia-da-ccj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-03 10:26:01
Título: Eduardo Cunha é alvo de nova operação por suposto recebimento de propina
da GOL e TAM
Descrição: Repasses ocorreram para mudança de uma lei distrital que reduziu a 
alíquota de ICMS de querosene de avião. Ex-vice-governador do DF também é 
investigado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-cunha-e-alvo-de-nova-operacao-
por-suposto-recebimento-de-propina-da-gol-e-tam/
 
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-para-
eleicao-de-lira-e-irrita-joao-doria-e-psdb-paulista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-03 20:14:54
Título: Prefeitura de Manaus ignora avisos de pesquisadores sobre 3ª onda de 
covid
Descrição: Se não adotar lockdown, a capital será o epicentro da covid-19 no 
mundo e criadouro de novas cepas ainda mais perigosas do vírus.The post 
Prefeitura de Manaus ignora avisos de pesquisadores sobre 3ª onda de covid 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/03/manaus-ignora-terceira-onda-covid/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-03 03:00:00
Título: Cinema e mística: um caminho possível ao Divino. Entrevista com Angelo 
Atalla
Descrição: Quando se fala em filmes de religião, inevitavelmente nos vem à mente
as inúmeras versões sobre a paixão de Cristo. Mas para Angelo Atalla, 
http://www.ihu.unisinos.br/606518-cinema-e-mistica-um-caminho-possivel-ao-
divino-entrevista-com-angelo-atalla
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-04 04:15:45
Título: Depois de lista de prioridades, governo negocia agenda enxuta de 
projetos para Congresso votar logo. Veja quais
Descrição: BRASÍLIA - Depois de o presidente Jair Bolsonaro apresentar 
oficialmente na quarta-feira ao Congresso uma lista de projetos prioritários, o 
governo discute com seus líderes na Câmara e no Senado uma sequência enxuta de 
propostas econômicas a serem de fato votadas nos primeiros meses do novo comando
do Legislativo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/depois-de-lista-de-prioridades-governo-
negocia-agenda-enxuta-de-projetos-para-congresso-votar-logo-veja-quais-1-
24868499
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-03 19:58:44
Título: Tuíte de Rihanna sobre protesto histórico irrita governo da Índia
Descrição: Agricultores indianos protestam contra mudanças na legislação 
agrícola, no maior desafio ao governo do país até agora, postagem da cantora pop
despertou reação da Chancelaria.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55926945
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-04 01:06:59
Título: Nova cúpula do Congresso acena à economia, e não à pauta 
ultraconservadora de Bolsonaro
Descrição: Indicada para a CCJ, bolsonarista Bia Kicis, que já defendeu golpe 
militar e é negacionista da pandemia, sofre resistência. Derrota de deputada no 
colegiado seria derrota do Planalto
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-04/nova-cupula-do-congresso-acena-
a-economia-e-nao-a-pauta-ultraconservadora-de-bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-03 12:51:41
Título: Ritmo lento na vacinação contra a covid-19 no Brasil favorece novas 
cepas do vírus
Descrição: 2 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante em 14 
dias, ritmo inferior a outras campanhas no país. Nesta velocidade, país levaria 
mais de três anos para completar imunização. Vácuo na coordenação nacional faz 
Estados agirem de forma desarticulada
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-03/ritmo-lento-na-vacinacao-
contra-a-covid-19-no-brasil-favorece-novas-cepas-do-virus.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-03 00:00:00
Título: PSOL pede suspensão de sigilo de inquéritos sobre Bia Kicis e Zambelli 
relacionados a fake news
Descrição: Os deputados Ivan Valente (SP) e Talíria Petrone (RJ), do PSOL, 
solicitaram ao ministro do STF Alexandre de Moraes e à CPMI das Fake News que 
retirem o sigilo e permitam o acesso aos documentos sobre investigações a 
respeito de possíveis delitos cometidos por Bia Kicis (DF) e Carla Zambelli 
(SP), do PSL.Leia mais (02/03/2021 - 23h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/psol-pede-suspensao-de-sigilo-de-inqueritos-sobre-
bia-kicis-e-zambelli-relacionados-a-fake-news.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-03 00:00:00
Título: Renan Calheiros ensaia retorno como líder da maioria no Senado e 
opositor de Bolsonaro
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá ser indicado por seu 
partido para a liderança da maioria no Senado. Depois de dois anos submerso, o 
cacique dá sinais de que voltará à ativa e na oposição a Bolsonaro.Leia mais 
(02/03/2021 - 23h31)

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/02/psol-pede-suspensao-de-sigilo-de-inqueritos-sobre-bia-kicis-e-zambelli-relacionados-a-fake-news.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/02/psol-pede-suspensao-de-sigilo-de-inqueritos-sobre-bia-kicis-e-zambelli-relacionados-a-fake-news.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/02/psol-pede-suspensao-de-sigilo-de-inqueritos-sobre-bia-kicis-e-zambelli-relacionados-a-fake-news.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-03/ritmo-lento-na-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil-favorece-novas-cepas-do-virus.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-03/ritmo-lento-na-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil-favorece-novas-cepas-do-virus.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-04/nova-cupula-do-congresso-acena-a-economia-e-nao-a-pauta-ultraconservadora-de-bolsonaro.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-04/nova-cupula-do-congresso-acena-a-economia-e-nao-a-pauta-ultraconservadora-de-bolsonaro.html
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55926945
https://oglobo.globo.com/economia/depois-de-lista-de-prioridades-governo-negocia-agenda-enxuta-de-projetos-para-congresso-votar-logo-veja-quais-1-24868499
https://oglobo.globo.com/economia/depois-de-lista-de-prioridades-governo-negocia-agenda-enxuta-de-projetos-para-congresso-votar-logo-veja-quais-1-24868499
https://oglobo.globo.com/economia/depois-de-lista-de-prioridades-governo-negocia-agenda-enxuta-de-projetos-para-congresso-votar-logo-veja-quais-1-24868499


Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/renan-calheiros-ensaia-retorno-como-lider-da-
maioria-no-senado-e-opositor-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-03 00:00:00
Título: Divulgação de mensagens da Lava Jato por Lewandowski aumenta pressão 
sobre STF
Descrição: ?O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, causou 
barulho ao liberar para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
acesso às mensagens de integrantes da Operação Lava Jato que vazaram há dois 
anos, mas as consequências jurídicas da medida ainda são difíceis de prever.Leia
mais (02/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/divulgacao-de-mensagens-da-lava-jato-por-lewandowski-aumenta-
pressao-sobre-stf.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-04 01:44:00
Título: Vitor Hugo é escolhido novo líder do PSL na Câmara dos Deputados
Descrição: Deputado diz que assumir a liderança significa selar a paz dentro do 
partido e o retorno da legenda para a base do governo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725504-vitor-hugo-e-escolhido-novo-
lider-do-psl-na-camara-dos-deputados/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-04 00:02:00
Título: Relator de projeto que combate supersalários comemora inclusão do tema 
entre prioridades do governo
Descrição: Proposta dificulta o pagamento de verbas que ultrapassem o teto 
salarial do serviço público
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725492-relator-de-projeto-que-combate-
supersalarios-comemora-inclusao-do-tema-entre-prioridades-do-governo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-03 20:21:00
Título: Conheça os integrantes da nova Mesa Diretora da Câmara
Descrição: Mesa coordena os trabalhos administrativos e políticos da Casa, 
mandatos vão até 1º de fevereiro de 2023
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725410-conheca-os-integrantes-da-nova-
mesa-diretora-da-camara/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-03 20:18:00
Título: Fux diz que novo ciclo é oportunidade para renovar compromisso com 
Constituição e democracia
Descrição: O presidente do Supremo Tribunal Federal também destacou \a 
capacidade e a resiliência\ das instituições  no enfrentamento à pandemia de 
Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725396-fux-diz-que-novo-ciclo-e-
oportunidade-para-renovar-compromisso-com-constituicao-e-democracia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-03 20:17:00
Título: Na abertura do ano legislativo, Lira defende vacinação e harmonia entre 
os poderes
Descrição: Presidente da Câmara disse que é preciso facilitar a autorização de 
novas vacinas no País
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725400-na-abertura-do-ano-legislativo-
lira-defende-vacinacao-e-harmonia-entre-os-poderes/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2021-02-03 20:09:00
Título: Bolsonaro diz que reforma tributária, pacto federativo e independência 
do BC são prioridades do governo
Descrição: Presidente da República apresentou mensagem ao Congresso na sessão de
abertura do ano legislativo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725388-bolsonaro-diz-que-reforma-
tributaria-pacto-federativo-e-independencia-do-bc-sao-prioridades-do-governo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-03 19:40:00
Título: Medida provisória que libera R$ 228 mi para viabilizar alimentos a povos
tradicionais é prorrogada
Descrição: MP tem por objetivo ajudar povos indígenas, quilombolas, pescadores 
artesanais e extrativistas durante pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725347-medida-provisoria-que-libera-r-
228-mi-para-viabilizar-alimentos-a-povos-tradicionais-e-prorrogada/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 23:44:50
Título: Marcelo Crivella vira réu em investigação que apura suposto 'QG da 
Propina'
Descrição: O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), 
virou réu nesta quarta-feira (3) no processo que apura a existência de um 
suposto “QG da propina” na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020316893201-marcelo-crivella-vira-
reu-em-investigacao-que-apura-suposto-qg-da-propina/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 21:20:00
Título: Analista: Bolsonaro promoveu Lira a 'primeiro-ministro' e terá que 
dividir poder com Centrão
Descrição: Longe de ser uma vitória de Bolsonaro, a nova configuração do 
Congresso tende a fortalecer o Centrão, grupo para o qual o presidente deverá 
perder poder em nome da governabilidade nos próximos anos, avalia cientista 
político ouvido pela Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021020316891368-analista-bolsonaro-
promoveu-lira-a-primeiro-ministro-e-tera-que-dividir-poder-com-centrao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 20:38:10
Título: Huawei 'já está no páreo' para vencer leilão do 5G no Brasil, diz 
especialista
Descrição: Com tecnologia de ponta e melhor preço do mercado, chinesa Huawei \já
está no páreo\ para vencer leilão da tecnologia 5G no país, disse especialista 
em relações internacionais à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021020316892174-huawei-ja-esta-no-
pareo-para-vencer-leilao-do-5g-no-brasil-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-03 12:41:37
Título: Material bélico: Taurus anuncia memorando com estatal ligada ao Exército
brasileiro
Descrição: A fabricante de armas brasileira Taurus anunciou, nesta quarta-feira 
(3), a assinatura de um memorando junto à estatal Indústria de Material Bélico 
do Brasil (Imbel).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020316890085-material-belico-taurus-
anuncia-memorando-com-estatal-ligada-ao-exercito-brasileiro/
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