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Fonte: MST
Data: 2021-02-04
Titulo: Carreatas pró-impeachment são marcadas para este sábado em todo país
Descrição: Neste sábado (6), as Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, 
movimentos sindicais e a sociedade civil saem novamente às ruas para pedir o 
impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido).
Url : https://mst.org.br/2021/02/04/carreatas-pro-impeachment-sao-marcadas-para-
este-sabado-em-todo-pais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 00:35:34
Título: Bolsonaro se nega a ser vacinado pelo presidente da Anvisa
Descrição: O presidente recebeu Antônio Barra Torres em sua live presidencial 
nesta quinta-feira, mas não deixou de expor seu negacionismo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-se-nega-a-ser-vacinado-pelo-
presidente-da-anvisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 20:48:57
Título: Lula relembra depoimento a Sérgio Moro em Curitiba: “O tempo é o senhor 
da razão”
Descrição: Após novos diálogos comprometedores entre ex-juiz e procuradores da 
Lava Jato, ex-presidente posta vídeo no qual pergunta a Moro se ele é imparcial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-relembra-depoimento-a-sergio-
moro-em-curitiba-o-tempo-e-o-senhor-da-razao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 22:02:53
Título: Só com todas as vacinas vamos controlar a Covid-19 – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: Estamos na contramão do mundo com essa omissão do governo Bolsonaro 
frente ao planejamento para a imunização. O Brasil tem e mostra todos os anos 
que é capaz de vacinar mais de 80 milhões de pessoas em três meses
Url :https://revistaforum.com.br/rede/so-com-todas-as-vacinas-vamos-controlar-a-
covid-19-por-alexandre-padilha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 18:24:38
Título: Oposição reúne assinaturas para CPI da covid, Brasil registra 1,2 mil 
mortes em 24h
Descrição: Se for criada, Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar 
omissão do governo no combate ao coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/oposicao-reune-assinaturas-para-
cpi-da-covid-brasil-registra-1-2-mil-mortes-em-24h

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 21:11:47
Título: Apenas Brasil e minoria de países são contra quebra de patentes de 
vacinas, diz especialista
Descrição: Apenas uma minoria de países, entre eles o Brasil, são contra medida 
apresentada à OMC que facilitaria acesso de medicamentos e vacinas aos mais 
pobres, disse especialista à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021020416899602-apenas-brasil-e-
minoria-de-paises-sao-contra-quebra-de-patentes-de-vacinas-diz-especialista/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-05
Título: Centrão pede a demissão de Ernesto Araújo
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Descrição: O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP – partido de 
Arthur Lira -, avalia que a condução da política externa nas mãos do chanceler 
Ernesto Araújo compromete a imagem do país no exterior.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/centrao-pede-a-demissao-de-
ernesto-araujo-prejudica-o-pais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 12:00:56
Título: Dossiê enviado a Biden pede suspensão de acordos entre EUA e governo 
Bolsonaro, leia a íntegra
Descrição: Documento foi elaborado pela Rede nos Estados Unidos pela Democracia 
no Brasil, que reúne  mais de 1,5 mil pessoas em 234 universidades dos 45 
estados norte-americanos. Dois parlamentares fizeram a revisão do relatório
Url :https://revistaforum.com.br/global/dossie-enviado-a-biden-pede-suspensao-
de-acordos-entre-eua-e-governo-bolsonaro-leia-a-integra/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-04 11:20:00
Título: Como plano dos EUA para Amazônia deve desafiar Bolsonaro
Descrição: Recomendações que podem nortear políticas de Biden incluem combate ao
desmatamento e ao crime ambiental por meio do comércio sustentável e da 
diplomacia. Presidente prometeu mobilizar US$ 20 bi para proteger a floresta.
Url :https://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/39533/Como-plano-dos-EUA-para-
Amazonia-deve-desafiar-Bolsonaro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 19:21:58
Título: Pressão dos EUA sobre o Brasil será ao estilo Biden: 'Sem show, sem 
exibição de força', diz analista
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta semana um 
dossiê com dados e informações que recomendam o congelamento de acordos, 
negociações e alianças políticas com o Brasil enquanto Jair Bolsonaro estiver na
Presidência.
Url :https://br.sputniknews.com/mundo/2021020416899430-pressao-dos-eua-sobre-o-
brasil-sera-ao-estilo-biden-sem-sh  m-exibicao-de-forca-diz-analista/  
ow-se

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 15:45:38
Título: Vale fecha acordo de R$ 37 bilhões para reparar danos em Brumadinho
Descrição: Valor é inferior ao que havia sido solicitado pelo governo. Ação 
civil pedia R$ 55 bilhões à mineradora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vale-fecha-acordo-de-r-37-bilhoes-para-
reparar-danos-em-brumadinho/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 17:33:01
Título: Brumadinho: atingidos vão questionar no STF acordo entre Vale e governo 
de Minas
Descrição: Negociação foi fechada na manhã dessa quinta (4), confira os detalhes
e valores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/brumadinho-atingidos-vao-
questionar-no-stf-acordo-entre-vale-e-governo-de-minas

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 11:41:51
Título: Vale negocia e reduz em R$ 17,3 bilhões o valor pago por danos de 
Brumadinho
Descrição: Nesta quinta-feira (4), a mineradora Vale assinou um acordo no valor 
de R$ 37,680 bilhões para reparar danos causados pelo rompimento da barragem de 
Córrego do Feijão, em Brumadinho, há dois anos. O governo de Minas Gerais pedia 
originalmente R$ 55 bilhões.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020416897627-vale-negocia-e-reduz-em-
r-173-bilhoes-o-valor-pago-por-danos-de-brumadinho/
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Fonte: Xinhua
Título: COVID-19 reduz participação da indústria brasileira nas exportações de 
2020 a seu menor nível em 44 anos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/05/c_139723553.htm

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: O que falta para condenar Bolsonaro?
Descrição: Desde o começo de sua atuação pública, Jair Bolsonaro vem cometendo 
crimes em série. Nas últimas semanas, devido ao descontrole da pandemia da 
Covid-19 (com a morte de pacientes por falta de oxigênio no Amazonas, no Pará e 
em Rondônia) e a ausência de planejamento para aquisição e distribuição de 
vacinas, seu impeachment voltou a ser debatido. A pergunta a ser feita é: o que 
falta para condenar Bolsonaro? Mais concretamente: o que o sustenta no poder?
Leia mais (02/04/2021 - 19h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/o-que-falta-para-condenar-bolsonaro.shtml

Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-05 06:00:09
Título: A íntegra dos relatórios de inteligência enviados à defesa de Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Na quinta-feira 11, completam-se dois meses que vieram à tona os 
relatórios de inteligência orientando a defesa de Flávio Bolsonaro sobre como 
obter provas para anular o caso Queiroz. A advogada de Flávio Luciana Pires 
afirmou em entrevista à coluna que os documentos foram enviados ao senador por 
Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 
diretamente para o WhatsApp de Flávio. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-integra-dos-relatorios-de-
inteligencia-enviados-defesa-de-flavio-bolsonaro-24869684

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: Flávio Bolsonaro entrega loja de chocolates investigada no caso da 
'rachadinha'
Descrição: O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) entregou a franquia da loja
de chocolates Kopenhagen até então administrada por sua empresa no shopping Via 
Parque, zona oeste do Rio de Janeiro.Leia mais (02/04/2021 - 16h34)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/flavio-bolsonaro-entrega-loja-de-chocolates-investigada-no-
caso-da-rachadinha.shtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-04 21:27:36
Título: Mais de 20 militares, ‘capitã cloroquina’ e médico olavista ocupam 
cargos estratégicos no Ministério da Saúde
Descrição: Muitas vezes sem experiência ou bagagem técnica para gerir o complexo
de sistema de saúde do país, oficiais do Exército, um comandante da PM e um 
agente da Abin estão em posições-chave na pasta.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55923963
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 17:09:22
Título: Mudanças no Estatuto da Eletrobras aumentam lucro dos acionistas 
estrangeiros e eliminam função pública da empresa
Descrição: Além do fim da promoção de políticas públicas como o \Luz Para 
Todos\, Selo \Procel\, \Amazônia Legal\, as mudanças estatutárias da Eletrobras 
põem em risco o centro de pesquisa aplicada, CEPEL.
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mudancas-no-estatuto-da-eletrobras-
aumenta-lucro-dos-acionistas-estrangeiros-e-elimina-funcao-publica-da-empresa/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 23:39:32
Título: PGR abre apuração preliminar sobre conduta do governo Bolsonaro na crise
da Covid-19 no Amazonas e no Pará
Descrição: A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma apuração preliminar
sobre a conduta do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no 
Amazonas e no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pgr-abre-apuracao-preliminar-sobre-
conduta-do-governo-bolsonaro-na-crise-da-covid-19-no-amazonas-e-no-para/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 13:38:26
Título: Marco Aurélio envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por gastos com 
alimentos
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, notícia-crime 
protocolada pelo PDT contra o presidente Jair 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/marco-aurelio-envia-a-pgr-noticia-
crime-contra-bolsonaro-por-gastos-com-alimentos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 09:31:38
Título: AGU recorre e diz que fala de Bolsonaro sobre fraude nas eleições de 
2018 foi “ato informal”
Descrição: Presidente já disse diversas vezes que tem provas de que foi eleito 
em primeiro turno. Justiça havia cobrado explicações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/agu-recorre-e-diz-que-fala-de-
bolsonaro-sobre-fraude-nas-eleicoes-de-2018-foi-ato-informal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 09:20:51
Título: Capitão Cloroquina: Fabricante diz que Ivermectina também é ineficaz 
contra a Covid-19
Descrição: O milagroso tratamento precoce receitado até mesmo por aplicativo do 
Ministério da Saúde e pregado aos quatro cantos por Jair Bolsonaro não passa de 
mais uma mentira de Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira (4), Bolsonaro admitiu 
que a tão falada cloroquina pode ter apenas efeito placebo no tratamento da 
doença. Enquanto isso, a farmacêutica Merck confirmou [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/capitao-cloroquina-fabricante-diz-que-
ivermectina-tambem-e-ineficaz-contra-a-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 01:52:43
Título: Bolsonaro diz que “tudo bem” se cloroquina for placebo contra a Covid: 
“Pelo menos não matei ninguém”
Descrição: Presidente, que gastou milhões no medicamento que não tem eficácia 
comprovada contra o coronavírus, fez a declaração ao lado do presidente da 
Anvisa, órgão que não recomenda o uso da substância
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-diz-que-tudo-bem-se-
cloroquina-for-placebo-contra-a-covid-pelo-menos-nao-matei-ninguem/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 12:22:22
Título: Parcialidade: diálogos da Lava Jato podem anular processos contra Lula, 
diz advogado
Descrição: Doutor em Direito e membro da ABJD analisa possíveis repercussões dos
vazamentos desta semana, autorizados pelo STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/parcialidade-dialogos-da-lava-
jato-podem-anular-processos-contra-lula-diz-advogado

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-02-04 15:03:01
Título: MST diz que governo mente sobre reforma agrária: “Nenhum latifúndio 
desapropriado”
Descrição: Dirigente do movimento relata que Incra desistiu de assentar famílias
em Goiás e pode provocar despejo em plena pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/mst-diz-que-governo-mente-sobre-
reforma-agraria-nenhum-latifundio-desapropriado

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 07:40:10
Título: Programa de concessão de parques estaduais é financiado por sócio-
fundador da Natura
Descrição: Pedro Passos é o mantenedor único do Instituto Semeia, responsável 
pela execução de parte do programa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/programa-de-concessao-de-
parques-estaduais-e-financiado-por-socio-fundador-da-natura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 19:10:07
Título: PSOL anuncia que polícia investiga ataques a vereadoras trans como crime
político
Descrição: Erika Hilton, Carol Iara e Samara Sosthenes, vereadoras do PSOL, 
foram alvo de ataques na última semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/psol-investiga-ataques-a-
vereadoras-trans-temem-potencia-politica-de-nossos-corpos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 18:27:16
Título: Presos políticos da FARC se organizam para combater covid-19 na prisão
Descrição: Em entrevista exclusiva à jornalista Sasha Yumbila Paz, ex-
combatentes falam também do descumprimento dos Acordos de Paz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/presos-politicos-da-farc-se-
organizam-para-combater-covid-19-na-prisao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 17:54:40
Título: MP venezuelano ordena prisão de quatro diretores da PDVSA Gás por 
extorsão
Descrição: Funcionários da principal empresa estatal do país cobravam propina em
dólares para abastecer botijões de gás
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/mp-venezuelano-ordena-prisao-de-
quatro-diretores-da-pdvsa-gas-por-extorsao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 15:47:23
Título: Obrigatoriedade de volta às aulas presenciais preocupa especialistas e 
professores
Descrição: Sindicato dos professores da rede privada do RS se diz preocupado com
a proposta que o Sinepe levou ao governo do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/obrigatoriedade-de-volta-
presencial-das-aulas-preocupa-especialistas-e-professores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 13:49:19
Título: Cuba avança na produção de vacinas e planeja imunizar turistas que 
visitem a ilha
Descrição: Mais de cem milhões de doses da Soberana 2 serão desenvolvidas até o 
fim do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/cuba-avanca-na-producao-de-
vacinas-e-planeja-imunizar-turistas-que-visitem-a-ilha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 13:39:33
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Título: Bolsonaro inaugura obra inicada por Dilma e é recebido com protestos em 
Cascavel (PR)
Descrição: Presidente esteve na cidade nesta quinta (04), para inaugurar Centro 
Nacional de Atletismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/bolsonaro-inaugura-obra-inicada-
por-dilma-e-e-recebido-com-protestos-em-cascavel-pr
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-04 08:37:49
Título: Dia Mundial de Combate ao Câncer: o que a alimentação tem a ver com a 
doença?
Descrição: A dieta ruim é um catalisador para o desenvolvimento do câncer, a 
segunda doença que mais mata no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/04/dia-mundial-de-combate-ao-
cancer-o-que-a-alimentacao-tem-a-ver-com-a-doenca
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 17:46:48
Título: Petroleiros do Paraná farão distribuição de gás ao preço de R$ 40 em 
protesto
Descrição: Trabalhadores petroleiros de Araucária (PR) ligados ao Sindipetro PR/
SC distribuirão 250 botijões de gás de cozinha de 13 kg. O ato é um alerta sobre
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/petroleiros-do-parana-farao-
distribuicao-de-gas-ao-preco-de-r-40-em-protesto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 14:04:12
Título: PSOL pede ao STF suspensão de sigilo de inquéritos sobre Bia Kicis e 
Carla Zambelli relacionados a fake news
Descrição: O PSOL, através dos deputados federais Talíria Petrone (RJ) e Ivan 
Valente (SP), solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/psol-pede-ao-stf-suspensao-de-
sigilo-de-inqueritos-sobre-bia-kicis-e-carla-zambelli-relacionados-a-fake-news/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 13:45:21
Título: STF pode barrar Bia Kics na CCJ da Câmara
Descrição: A deputada Bia Kics (PSL_DF) pode ter seu momento de Viúva Porcina na
Câmara, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) pode barrá-la na CCJ (Comissão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/stf-pode-barrar-bia-kics-na-ccj-da-
camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 12:28:41
Título: Pesquisa: Bolsonaro tem alta na rejeição e sua aprovação despenca mais 5
pontos
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro pode até ter alugado o Congresso 
Nacional, como sugeriu o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), no entanto, isso 
não lhe assegura melhor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pesquisa-bolsonaro-tem-alta-na-
rejeicao-e-sua-aprovacao-despenca-mais-5-pontos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 11:54:37
Título: Mulher de Moro pede no STF que decisão de Lewandowski seja revogada
Descrição: Por considerar que houve usurpação de competência do ministro Luiz 
Edson Fachin, relator de ações e impugnações no STF referentes à autodenominada 
lava jato, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/mulher-de-moro-pede-no-stf-que-
decisao-de-lewandowski-seja-revogada/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 11:32:17
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Título: Requião diz que Bolsonaro ‘apenas alugou’ o Congresso Nacional: ‘não 
houve compra’
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), enquanto se prepara para 
voltar ao governo do Paraná, em 2022, entre uma tuitada e outra, comenta a 
movimentação nos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/requiao-diz-que-bolsonaro-apenas-
alugou-o-congresso-nacional-nao-houve-compra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 10:51:21
Título: Vai pra Cuba tomar vacina!
Descrição: Nunca um insulto da extrema direita vai pra Cuba fez tanto sentido 
nesses tempos de pandemia. A ilha caribenha anuncia a produção de 100 milhões 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/vai-pra-cuba-tomar-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-04 10:16:30
Título: Biden recebeu dossiê contra Bolsonaro, EUA podem romper acordos da era 
Trump
Descrição: O presidente dos EUA, Joe Biden, recebeu dossiê recomendando a 
suspensão de acordos com governo de Jair Bolsonaro firmados na era Trump. 
Bolsonaro chegou a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/biden-recebeu-dossie-contra-
bolsonaro-eua-podem-romper-acordos-da-era-trump/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 02:56:51
Título: Bloco na rua: Haddad confirma que Lula disse para ele viajar o Brasil em
campanha
Descrição: Lula se antecipa à decisão do STF, que decide neste semestre se 
restitui - ou não - seus direitos políticos e coloca Haddad como opção para 
2022, caso siga impedido de disputar as eleições
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bloco-na-rua-haddad-confirma-que-lula-
disse-ele-pra-viajar-o-brasil-em-campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 01:45:27
Título: Senado aprova entrada do Brasil no consórcio mundial de vacinas e pede 
autorização a Anvisa
Descrição: Iniciativa Covax foi criada pela OMS e sua aceitação no país poderia 
agilizar a chegada de novas vacinas, como a russa Sputnik V e a cubana Soberana 
01
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senado-aprova-entrada-do-brasil-no-
consorcio-mundial-de-vacinas-e-pede-autorizacao-a-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 23:41:18
Título: Pazuello é convidado ao Senado para dar explicações sobre gestão da 
pandemia
Descrição: O convite não convenceu o líder da Minoria, Jean Paul (PT), que 
classifica o ministro como \'um brucutu que gosta de dar ordens para a imprensa 
e não entende nada de saúde\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-e-convidado-ao-senado-para-
dar-explicacoes-sobre-gestao-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 23:40:09
Título: Juiz suspende passaporte diplomático de Edir Macedo e de sua esposa
Descrição: Documento havia sido concedido por Bolsonaro ao líder religioso, que 
é apoiador de seu governo, magistrado diz que faltou razão objetiva para ação, o
que, em sua avaliação, pode levar a uso político do benefício
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-suspende-passaporte-diplomatico-
de-edir-macedo-e-de-sua-esposa/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 23:36:45
Título: Vereador de BH que exibiu fuzil no Natal é eleito vice-presidente da 
comissão de Direitos Humanos
Descrição: Nikolas Ferreira (PRTB) ainda foi à reunião da comissão usando um 
prendedor de gravata em forma de fuzil, \Isso aqui é o que o governo Bolsonaro 
está fazendo por nós\, disse ao exibir a arma
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vereador-de-bh-que-exibiu-fuzil-no-
natal-e-eleito-vice-presidente-da-comissao-de-direitos-humanos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 23:00:48
Título: A verdade sobre a Lava Jato, com Fernando Augusto Fernandes
Descrição: Em meio a novos vazamentos das conversas entre Sérgio Moro e 
Dallagnol, o Fórum Sindical desta quinta-feira, entrevista o advogado Fernando 
A. Fernandes, autor do livro “A geopolítica da Intervenção”, onde levanta uma 
série de documentos que mostram que os objetivos da Lava-Jato foam 
desestabilizar o governo Dilma, golpear a democracia, destruir a indústria 
nacional, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-verdade-sobre-a-lava-jato-com-
fernando-augusto-fernandes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 22:51:41
Título: Polícia indicia jogador do Bahia por injúria racial contra atleta do 
Flamengo
Descrição: Episódio aconteceu em partida entre as duas equipes e está sendo 
apurado também pelo STJD, polícia avaliou que acusação feita por Gerson sobre 
fala de Ramírez é verdadeira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/policia-indicia-jogador-do-bahia-por-
injuria-racial-contra-atleta-do-flamengo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 19:43:02
Título: Pedro Serrano destrói argumentos de Rosângela Moro para esconder 
mensagens do marido com procuradores
Descrição: O jurista afirma, com exclusividade à Fórum, que com um juiz 
imparcial e procuradores técnicos e não partidários, o processo contra Lula nem 
existiria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pedro-serrano-destroi-argumentos-de-
rosangela-moro-para-esconder-mensagens-do-marido-com-procuradores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 19:31:06
Título: José Guimarães (PT-CE) apresenta PL para retomar auxílio emergencial de 
R$600
Descrição: \Sem isso o Brasil vai agonizar ainda mais\, argumenta o deputado, 
que questiona ainda a justificativa de Bolsonaro de que o governo não tem 
condições de seguir pagando o auxílio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jose-guimaraes-pt-ce-apresenta-pl-
para-retomar-auxilio-emergencial-de-r600/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 17:11:52
Título: Aos 92 anos, sindicalista José Calixto Ramos morre em Recife
Descrição: Sindicalista histórico, José Calixto Ramos morreu em Recife, 
Pernambuco, vítima de parada cardíaca quando se recuperava do tratamento para a 
Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/aos-92-anos-sindicalista-jose-
calixto-ramos-morre-em-recife/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 16:17:21
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Título: Procurador da Lava Jato disse não se sentir “confortável” em defender 
amigo de Moro acusado de caixa dois
Descrição: Padrinho de casamento do ex-juiz, Carlos Zucolotto Junior foi acusado
de intermediar negociações paralelas em operação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procurador-da-lava-jato-disse-nao-se-
sentir-confortavel-em-defender-amigo-de-moro-acusado-de-caixa-dois/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 13:41:26
Título: Caetano Veloso começa a receber indenização de Olavo de Carvalho por 
danos morais
Descrição: Compositor recebeu R$ 54 mil, mas o “guru” da família Bolsonaro ainda
deve R$ 2,9 milhões em multas, porque não cumpriu as decisões judiciais 
relativas à condenação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caetano-veloso-comeca-a-receber-
indenizacao-de-olavo-de-carvalho-por-danos-morais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 13:39:06
Título: Desembargadores do TRF-1, que recebem R$ 35 mil mensais, terão “bolsa” 
de R$ 80 para pagar internet
Descrição: A resolução é assinada pelo presidente do TRF-1, o desembargador 
Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, que é primo do ministro Gilmar Mendes, do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desembargadores-do-trf-1-que-recebem-
r-35-mil-mensais-terao-bolsa-de-r-80-para-pagar-internet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 13:06:55
Título: “A ampliação do auxílio emergencial é tarefa central na atual 
conjuntura”, diz líder do PSOL na Câmara
Descrição: A deputada federal Talíria Petrone, que assumiu a liderança do PSOL 
na Câmara dos Deputados, também afirmou que o governo Bolsonaro vai aprofundar 
privatizações e políticas anti-povo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-ampliacao-do-auxilio-emergencial-e-
tarefa-central-na-atual-conjuntura-diz-lider-do-psol-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 12:59:53
Título: Ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella vira réu em processo que investiga 
“QG da propina”
Descrição: Ele é acusado de comandar um esquema de liberação de pagamentos a 
credores da prefeitura e direcionar licitações em troca de propina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-prefeito-do-rio-marcelo-crivella-
vira-reu-em-processo-que-investiga-qg-da-propina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-04 12:52:52
Título: Zambelli e movimentos bolsonaristas receberam ajuda de dono de empresa 
investigada por corrupção
Descrição: Em seu livro, deputada cita Jorge Feffer como colaborador do 
movimento Nas Ruas. Ele é sócio de empresa que fez venda superfaturada à 
Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zambelli-e-movimentos-bolsonaristas-
receberam-ajuda-de-dono-de-empresa-investigada-por-corrupcao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-05 05:03:39
Título: Obras antissociais: o lado B do trabalho assistencial das igrejas 
evangélicas fundamentalistas
Descrição: Vistos como a ala “do bem” das congregações radicais, seus trabalhos 
sociais impõem uma visão de mundo e direitos humanos a seus atendidos. E não é a
da Constituição do Brasil.The post Obras antissociais: o lado B do trabalho 
assistencial das igrejas evangélicas fundamentalistas appeared first on The 
Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2021/02/05/lado-b-trabalho-assistencial-igrejas-
evangelicas-fundamentalistas-evangelicos/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-04 03:00:00
Título: Biden, nos EUA, ‘vira’ a pauta ambiental enquanto no Brasil Bolsonaro 
aprofunda agenda de destruição. Entrevista especial com Marcio Astrini
Descrição: Desde que chegou à Casa Branca, Joe Biden tem promovido uma guinada 
na política ambiental dos Estados Unidos. Agindo no se [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606538-biden-nos-eua-vira-a-pauta-ambiental-
enquanto-no-brasil-bolsonaro-aprofunda-agenda-de-destruicao-entrevista-especial-
com-marcio-astrini
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-05 05:30:02
Título: 'Nenhum juiz hoje trabalha sem tecnologia', diz novo presidente do TJ do
Rio, que quer investir em robôs para auxiliar em sentenças
Descrição: RIO - O investimento em tecnologia é um dos principais objetivos do 
desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, de 64 anos, que assume nesta 
sexta-feira a presidência do Tribunal de Justiça do Rio. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/nenhum-juiz-hoje-trabalha-sem-tecnologia-diz-
novo-presidente-do-tj-do-rio-que-quer-investir-em-robos-para-auxiliar-em-
sentencas-24870192
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-05 00:43:02
Título: Ministério da Saúde reduz pela metade os leitos de UTI para covid-19 
custeados pela pasta em fevereiro
Descrição: Corte de verbas para custear leitos ocorre quando agravamento da 
pandemia preocupa Estados. Conass diz que, sem apoio federal, leitos estão sendo
fechados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-05/ministerio-da-saude-reduz-pela-
metade-os-leitos-de-uti-para-covid-19-custeados-pela-pasta-em-fevereiro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: Racismo estrutural virou álibi para justificar práticas individuais e 
institucionais, diz professor
Descrição: Apesar de considerar correta a análise de que o racismo estrutural é 
uma realidade, Samuel Vida, que é professor de direito da UFBA (Universidade 
Federal da Bahia), considera que o uso da expressão tem se banalizado.Leia mais 
(02/04/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/racismo-estrutural-virou-alibi-para-justificar-praticas-
individuais-e-institucionais-diz-professor.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: Fim melancólico da Lava Jato deixa vazio no discurso eleitoral de 2022
Descrição: O fim oficial da Operação Lava Jato não poderia ser mais 
melancólico.Leia mais (02/04/2021 - 15h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/fim-melancolico-da-lava-jato-deixa-vazio-no-discurso-
eleitoral-de-2022.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: Presidente de rede social Parler é demitido
Descrição: O conselho de administração do Parler, uma plataforma de mídia social
apoiada pela doadora do Partido Republicano Rebekah Mercer e adotada pelos 
conservadores dos Estados Unidos, demitiu seu presidente-executivo John Matze, 
disse ele na noite de quarta-feira (3).Leia mais (02/04/2021 - 16h06)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/02/presidente-de-rede-social-parler-e-demitido.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-04 00:00:00
Título: Eletrobras diz que subsidiária de energia nuclear sofreu ataque 
cibernético
Descrição: A Eletrobras informou que sua subsidiária responsável pelas usinas 
nucleares do complexo de Angra dos Reis foi alvo de ataque cibernético, mas 
negou impactos sobre a operação das unidades ou riscos de segurança.Leia mais 
(02/04/2021 - 08h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/02/eletrobras-diz-que-subsidiaria-de-energia-nuclear-sofreu-ataque-
cibernetico.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-04 22:39:00
Título: Líderes partidários decidem priorizar votações sobre autonomia do BC, 
superendividamento e vacinas
Descrição: Os temas deverão estar na pauta da Câmara nas próximas semanas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725820-lideres-partidarios-decidem-
priorizar-votacoes-sobre-autonomia-do-bc-superendividamento-e-vacinas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-04 21:52:00
Título: Grupo de trabalho quer realizar grande conferência sobre implantação do 
5G no Brasil
Descrição: Coordenadora quer envolver governo federal, TCU e Anatel no debate 
com o parlamento sobre a nova tecnologia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/725800-grupo-de-trabalho-quer-realizar-
grande-conferencia-sobre-implantacao-do-5g-no-brasil/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-05 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 5 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (5), marcada pela aprovação de MP que acelera autorização de vacinas
contra COVID-19 no Brasil, pela declaração de Biden de que a \América voltou\ e 
fim do apoio dos EUA à guerra no Iêmen.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020516901750-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-5-de-fevereiro-/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 18:40:00
Título: Brasil no fim da 'fila' por vacinas: quais foram os erros do governo 
brasileiro?
Descrição: Houve falha do governo federal brasileiro na negociação com a COVAX, 
que anunciou apenas 10,6 milhões de doses para o país? Era possível garantir 
mais vacinas à população? Para entender essas questões, a Sputnik Brasil 
conversou com especialistas no assunto.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020416898409-brasil-no-fim-da-fila-
por-vacinas-quais-foram-os-erros-do-governo-brasileiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 16:47:37
Título: Venda de remédios sem eficácia contra a COVID-19 dispara: ivermectina 
tem salto de 557% no Brasil
Descrição: Remédios associados ao suposto \tratamento precoce\ contra a COVID-19
– que não têm, de fato, nenhuma eficácia científica comprovada – tiveram um 
salto nas vendas no último ano no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020416899009-venda-de-remedios-sem-
eficacia-contra-a-covid-19-dispara-ivermectina-tem-salto-de-557-brasil/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-04 16:20:15
Título: Caso Navalny: Rússia diz que EUA devem respeitar as leis russas
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, 
conversou por telefone nesta quinta-feira (4) com o secretário de Estado norte-
americano, Anthony Blinken.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021020416898953-caso-navalny-russia-diz-
que-eua-devem-respeitar-as-leis-russas/
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