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Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-05 03:00:00
Título: A crise civilizatória brasileira é a manifestação da barbárie como razão
de Estado. Entrevista especial com Plínio de Arruda Sampaio Jr
Descrição: As crises têm o enorme poder de trazer à tona as estruturas que 
sustentam as sociedades, revelando, para além do verniz de civilidade, qual é, 
no fundo, a razão de Estado que orienta o governo no  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606560-a-crise-civilizatoria-brasileira-e-a-
manifestacao-da-barbarie-como-razao-de-estado-entrevista-especial-com-plinio-de-
arruda-sampaio-jr

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 17:28:27
Título: A Auditoria da Dívida é necessária e urgente, por Maria Lúcia Fatorelli
Descrição: Resposta ao artigo: \A polêmica questão da auditoria da dívida 
interna\
Url :https://jornalggn.com.br/direito-de-resposta/a-auditoria-da-divida-e-
necessaria-e-urgente-por-maria-lucia-fatorelli/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 13:51:46
Título: Funai muda critérios que definem quem é indígena no Brasil, MPF pede 
revogação
Descrição: Resolução nº 4, que entrou em vigor esta semana, coloca em xeque o 
reconhecimento a partir da autoidentificação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/funai-muda-criterios-que-
definem-quem-e-indigena-no-brasil-mpf-pede-revogacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 12:36:30
Título: Urgência para ajuda a quilombolas na pandemia entra na pauta do STF
Descrição: A ação, protocolada pela Conaq há cinco meses, aponta para omissão do
governo Bolsonaro diante da população quilombola
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/urgencia-para-ajuda-a-
quilombolas-na-pandemia-entra-na-pauta-do-stf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 16:36:05
Título:  Ao não defender quebra de patente, Brasil prejudica acesso de países 
pobres à vacina
Descrição: Posicionamento do Itamaraty abandona solidariedade internacional e 
estremece relações diplomáticas com países emergentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/ao-nao-defender-quebra-de-
patente-brasil-prejudica-acesso-de-paises-pobres-a-vacina

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-05
Título: Ex-ministro da Saúde e fundador da Anvisa apresentam pedido de 
impeachment contra Bolsonaro... 
Descrição: O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão e o sanitarista Gonzalo 
Vecina Neto – fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – assinam um 
pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro ..
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/ex-ministro-da-saude-e-fundador-
da-anvisa-apresentam-pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 20:13:17

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/urgencia-para-ajuda-a-quilombolas-na-pandemia-entra-na-pauta-do-stf
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/urgencia-para-ajuda-a-quilombolas-na-pandemia-entra-na-pauta-do-stf
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/funai-muda-criterios-que-definem-quem-e-indigena-no-brasil-mpf-pede-revogacao
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/funai-muda-criterios-que-definem-quem-e-indigena-no-brasil-mpf-pede-revogacao
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/ao-nao-defender-quebra-de-patente-brasil-prejudica-acesso-de-paises-pobres-a-vacina
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/ao-nao-defender-quebra-de-patente-brasil-prejudica-acesso-de-paises-pobres-a-vacina
https://jornalggn.com.br/direito-de-resposta/a-auditoria-da-divida-e-necessaria-e-urgente-por-maria-lucia-fatorelli/
https://jornalggn.com.br/direito-de-resposta/a-auditoria-da-divida-e-necessaria-e-urgente-por-maria-lucia-fatorelli/
https://www.cartacapital.com.br/politica/ex-ministro-da-saude-e-fundador-da-anvisa-apresentam-pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/ex-ministro-da-saude-e-fundador-da-anvisa-apresentam-pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro/
http://www.ihu.unisinos.br/606560-a-crise-civilizatoria-brasileira-e-a-manifestacao-da-barbarie-como-razao-de-estado-entrevista-especial-com-plinio-de-arruda-sampaio-jr
http://www.ihu.unisinos.br/606560-a-crise-civilizatoria-brasileira-e-a-manifestacao-da-barbarie-como-razao-de-estado-entrevista-especial-com-plinio-de-arruda-sampaio-jr
http://www.ihu.unisinos.br/606560-a-crise-civilizatoria-brasileira-e-a-manifestacao-da-barbarie-como-razao-de-estado-entrevista-especial-com-plinio-de-arruda-sampaio-jr


Título: Embaixador dos EUA indica que Biden cobrará respostas ambientais do 
Brasil
Descrição: \Realmente a administração do meu novo presidente Biden está 
enfatizando muito a importância da mudança climática\, disse Todd Chapman
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/embaixador-dos-eua-indica-que-biden-
cobrara-respostas-ambientais-do-brasil/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-06 06:00:10
Título: ‘Bolsonaro está cada vez mais isolado’, diz historiador americano
Descrição: Principal organizador de um documento de 32 páginas entregue a 
congressistas dos Estados Unidos e membros do governo Biden nesta semana, o 
acadêmico norte-americano James N Green afirma que o presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro (sem partido), está mais isolado do que nunca no cenário 
internacional.Green é professor de História Latino Americana na Brown 
University, em Nova York, e especialista em política brasileira. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/bolsonaro-esta-cada-vez-mais-isolado-diz-
historiador-americano-24871045

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 13:55:57
Título: FAB censura informações sobre satélite contratado sem licitação e que 
não serve para a Amazônia
Descrição: Contrato de 33,8 milhões de dólares com a empresa finlandesa Iceye 
prevê o uso de um novo satélite para monitorar o desmatamento na Amazônia. 
Técnicos do Inpe, no entanto, dizem que o aparelho é \inapropriado\ para a 
missão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/fab-censura-informacoes-
sobre-satelite-contratado-sem-licitacao-e-que-nao-serve-para-a-amazonia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 23:45:15
Título: MTST lança serviço “Contrate quem luta”, para conectar sem-tetos a 
oportunidade de trabalho
Descrição: Interessado pode contratar profissional cadastrado pelo movimento, 
iniciativa vale para Região Metropolitana de São Paulo, veja o contato e quais 
áreas estão disponíveis
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mtst-lanca-servico-contrate-quem-
luta-para-conectar-sem-tetos-a-oportunidade-de-trabalho/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 16:05:18
Título: Documentário “SERGIO MORO: A CONSTRUÇÃO DE UM JUIZ ACIMA DA LEI” estreia
em 8/2
Descrição: Projeto narra excessos cometidos por Moro muito antes da Lava Jato 
começar. Lançamento ocorre em debate público na TVGGN 20H de segunda (8). 
Financiadores via Catarse receberão o vídeo em primeira mão nesta sexta (5)
Url :https://jornalggn.com.br/politica/documentario-sergio-moro-a-construcao-de-
um-juiz-acima-da-lei-estreia-em-8-2/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 23:01:04
Título: TV GGN 20h: a denuncia definitiva contra Moro e Dallagnol
Descrição: Confira análise do jornalista Luis Nassif sobre a conjuntural 
política nacional no boletim desta sexta-feira, 5 de fevereiro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-denuncia-definitiva-contra-
moro-e-dallagnol/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 23:57:31
Título: 2ª Turma do STF pode impor derrota à falecida Lava Jato na terça-feira
Descrição: A falecida Lava Jato [que Deus a tenha!] poderá sofrer mais uma 
derrota estratégica na próxima terça-feira (9) na Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/2a-turma-do-stf-pode-impor-derrota-
a-falecida-lava-jato-na-terca-feira/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 14:24:30
Título: Eram transgressores da lei, diz Gilmar sobre força-tarefa da Lava Jato
Descrição: Em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (5), o ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre o fim da força-tarefa 
da Operação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/eram-transgressores-da-lei-diz-
gilmar-sobre-forca-tarefa-da-lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 08:38:50
Título: Paulo Guedes usa auxílio emergencial como moeda de troca para aprovação 
de reformas
Descrição: Em encontro com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Guedes atrelou
a retomada do auxílio emergencial para 32 milhões de brasileiros a \um novo 
marco fiscal\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/paulo-guedes-usa-auxilio-
emergencial-como-moeda-de-troca-para-aprovacao-de-reformas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 11:28:28
Título: Bolsonaro se irrita com apelido e “Capitão Cloroquina” bomba das redes
Descrição: O presidente Bolsonaro mostrou irritação com a alcunha de Capitão 
Cloroquina em sua &#8216,live&#8217, realizada nesta quinta-feira (5). Logo em 
seguida, surgiram milhares de postagens 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsonaro-se-irrita-com-apelido-e-
capitao-cloroquina-bomba-das-redes/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-06 06:30:48
Título: Guedes se queixa de Ernesto Araújo a Bolsonaro
Descrição: Ernesto Araújo, aliás, fica onde está por um tempo — apesar dos 
alertas que Paulo Guedes tem feito a Bolsonaro sobre o chanceler e os prejuízos 
que ele causa ao Brasil.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/guedes-se-queixa-de-ernesto-araujo-
bolsonaro-24869700

Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-06 06:45:04
Título: Kim Kataguiri pedirá afastamento de Heleno e Ramagem, após divulgação de
relatórios enviados a Flávio
Descrição: O deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, pedirá à Justiça o 
afastamento de Augusto Heleno e do chefe da Abin, Alexandre Ramagem, pelos 
relatórios de inteligência enviados para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro 
no caso das rachadinhas.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/kim-kataguiri-pedira-afastamento-
de-heleno-ramagem-apos-divulgacao-de-relatorios-enviados-flavio-1-24871853 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 07:57:07
Título: Vacinação deve ser ponto de atrito entre Bolsonaro e Congresso: \Vai ter
confronto\
Descrição: Para analista político do Diap, urgência da pauta deve colocar 
Legislativo em rota de colisão com o Executivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/vacinacao-deve-ser-ponto-de-
atrito-entre-bolsonaro-e-congresso-vai-ter-confronto

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 20:58:21
Título: É preciso identificar o inimigo principal, por Roberto Amaral
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Descrição: “Como tenho dito, a questão que nos atormenta e ameaça é se os atuais
núcleos dirigentes e lideranças das esquerdas estarão à altura do desafio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/e-preciso-identificar-o-inimigo-
principal-por-roberto-amaral/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 18:01:43
Título: Contra volta das aulas presenciais, professores de SP entram em greve na
segunda (8)
Descrição: Sindicato registrou 147 casos de covid em escolas, governo Doria 
(PSDB) fala em descontar faltas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/contra-volta-das-aulas-
presenciais-professores-de-sp-entram-em-greve-na-segunda-8

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 17:06:41
Título: Porto Alegre terá 3º final de semana de protestos por vacina e \Fora 
Bolsonaro\
Descrição: Em todo o Brasil, nas últimas semanas, aumentam as mobilizações 
denunciando o descaso federal frente à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/porto-alegre-tera-3-final-de-
semana-de-protestos-por-vacina-e-fora-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 18:58:29
Título: Covid: TCU cobra ações de combate a mutações, Brasil confirma 1,2 mil 
mortes em 24h
Descrição: Ministério da Saúde tem 7 dias para detalhar medidas contra a 
propagação das variantes do coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/covid-tcu-cobra-acoes-de-
combate-a-mutacoes-brasil-confirma-1-2-mil-casos-em-24h

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 16:42:55
Título: Recife: museu Cais do Sertão lança podcast sobre cena musical nordestina
Descrição: Programa Raízes Sertanejas foi desenvolvido a partir do material 
colhido nas 'lives' feitas neste período de pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/recife-museu-cais-do-sertao-
lanca-podcast-sobre-cena-musical-nordestina
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 20:40:03
Título: Olha o que vem por aí: caminhoneiros e tratoristas bloquearam rua em 
protesto contra pedágio em Cascavel (PR)
Descrição: Um dia após o presidente Jair Bolsonaro e o governador do Paraná, 
Ratinho Junior (PSD), serem vaiados por fazendeiros e empresários, tratoristas e
caminhoneiros bloquearam 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/olha-o-que-vem-por-ai-
caminhoneiros-e-tratoristas-bloquearam-rua-em-protesto-contra-pedagio-em-
cascavel-pr/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 14:16:11
Título: Deputados pedem esclarecimento sobre suspensão da água da transposição 
para a Paraíba
Descrição: Parlamentares da Paraíba pediram audiência pública ao MPF, águas não 
chegam ao estado desde fevereiro de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/deputados-pedem-esclarecimento-
sobre-suspensao-da-agua-da-transposicao-para-a-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 12:57:48
Título: Joe Biden suspendeu sanções contra a Venezuela? Entenda o que aconteceu 
Descrição: Presidente dos Estados Unidos voltou a permitir alguns tipos de 
viagens comerciais com o país sul-americano
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/joe-biden-suspendeu-sancoes-
contra-a-venezuela-entenda-o-que-aconteceu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 11:46:51
Título: Artigo | Eleições no Equador: entre a esquerda e o projeto neoliberal
Descrição: Andrés Arauz, ex-ministro de Rafael Correa, e o liberal Guilhermo 
Lasso são favoritos, votação é no domingo (7)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/artigo-eleicoes-no-equador-
entre-a-esquerda-e-o-projeto-neoliberal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-05 20:33:55
Título: Mobilização popular barra mais uma vez o avanço da mineração na 
Patagônia argentina
Descrição: Há mais de 18 anos, a moradores resistem e impedem o avanço do 
extrativismo mineral na na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/05/mobilizacao-popular-barra-mais-
uma-vez-o-avanco-da-mineracao-na-patagonia-argentina

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 17:45:00
Título: Vacina russa Sputnik V não será mais fabricada no Paraná. “Por quê?”, 
questiona Requião Filho
Descrição: O deputado estadual Requião Filho (MDB-PR) protocolou um requerimento
esta semana para saber por que o govenador Ratinho Junior (PSD), do Paraná, 
desistiu de fabricar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/vacina-russa-sputnik-v-nao-sera-
mais-fabricada-no-parana-por-que-questiona-requiao-filho/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 15:00:34
Título: PT aciona STF para garantir acesso de pessoas trans às especialidades 
médicas condizentes com suas necessidades biológicas
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) ingressou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 
787) para questionar atos do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pt-aciona-stf-para-garantir-acesso-
de-pessoas-trans-as-especialidades-medicas-condizentes-com-suas-necessidades-
biologicas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-05 12:38:52
Título: Câmara dos EUA afasta deputada de comissões por ligação com movimento 
considerado terrorista
Descrição: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, dominada pelos democratas,
votou nesta quinta-feira a favor da expulsão da deputada trumpista Marjorie 
Taylor Greene de duas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/eua-camara-dos-deputados-afasta-
deputada-de-comissoes-por-ligacao-com-movimento-considerado-terrorista/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 20:13:17
Título: Embaixador dos EUA indica que Biden cobrará respostas ambientais do 
Brasil
Descrição: \Realmente a administração do meu novo presidente Biden está 
enfatizando muito a importância da mudança climática\, disse Todd Chapman
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/embaixador-dos-eua-indica-que-biden-
cobrara-respostas-ambientais-do-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 20:10:47
Título: Mentira virou ferramenta de trabalho para grupo de Curitiba, por Márcio 
Chaer
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Descrição: Este site foi objeto de 24.639 menções desses interlocutores. Em 
geral, diatribes. Sérgio Moro e seus parceiros atribuem as notícias e 
reportagens sobre eles a pretensos interesses escusos da empresa de comunicação 
que produz o conteúdo ConJur.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/mentira-virou-ferramenta-de-
trabalho-para-grupo-de-curitiba-por-marcio-chaer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 20:02:29
Título: Coronavírus: Brasil tem vacinas para 26,7% da população prioritária
Descrição: País tem cerca de 41,2 milhões de doses de medicamentos contra covid-
19 até o final de março, mesmo com atraso em negociações e compra de insumos
Url :https://jornalggn.com.br/crise/coronavirus-brasil-tem-vacinas-para-267-da-
populacao-prioritaria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 19:24:08
Título: Coronavírus: Merck confirma que ivermectina não é eficiente contra 
doença
Descrição: Farmacêutica afirma que não existe base cientifica ou evidência 
clínica para uso do medicamento – incluso no kit covid de Jair Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-merck-confirma-que-
ivermectina-nao-e-eficiente-contra-doenca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 18:50:37
Título: Bolsonaro tenta mediar crise com Barros e Anvisa por vacina
Descrição: Episódio ocorre após líder do governo na Câmara, deputado Ricardo 
Barros (Progressistas-PR) ameaçou \enquadrar\ a Anvisa
Url :https://jornalggn.com.br/crise/bolsonaro-tenta-mediar-crise-com-barros-e-
anvisa-por-vacina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 18:19:33
Título: Pressão dos caminhoneiros vai afetar tributação sobre diesel
Descrição: Paulo Guedes sinaliza compensação do que seria aumento de arrecadação
com corte de tributos para atender demanda após ameaça de greve
Url :https://jornalggn.com.br/politica/pressao-dos-caminhoneiros-vai-afetar-
tributacao-sobre-diesel/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 17:27:22
Título: Amigo da família Bolsonaro deve voltar ao Palácio do Planalto
Descrição: Vicente Santini foi convidado para atuar na Secretaria-Geral da 
Presidência, ao lado do ministro Onyx Lorenzoni, Santini foi demitido por usar 
avião da FAB
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/amigo-da-familia-bolsonaro-deve-voltar-ao-
palacio-do-planalto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 17:22:25
Título: Lava Jato gerou “descolamento institucional” e Moro era “chefe”, diz 
Gilmar
Descrição: O ministro do STF disse ser \lamentável\ e \grave\ os procuradores da
Lava Jato terem atuado como \transgressores da lei\
Url :https://jornalggn.com.br/justica/lava-jato-gerou-descolamento-
institucional-e-moro-era-chefe-diz-gilmar/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 16:27:14
Título: Guedes liga novo auxílio emergencial a calamidade pública
Descrição: Extensão seria mais “focalizada” e atenderia menos da metade das 67,9
milhões de pessoas que receberam o benefício em 2020
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/guedes-liga-novo-auxilio-emergencial-a-
calamidade-publica/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 16:02:56
Título: Pazuello diz à PF que não foi omisso em crise no Amazonas
Descrição: O general, em Manaus na época do colapso do sistema de saúde, 
recomendou o uso de medicamentos sem comprovação científica no lugar de se mexer
para providenciar ajuda à população.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/pazuello-diz-a-pf-que-nao-foi-omisso-
em-crise-no-amazonas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-02-05 15:15:15
Título: Augusto Aras acaba com o maior fator de corrupção do MPF
Descrição: Há um componente financeiro não desprezível, nas negociações com 
outros países para dividir os recursos das multas aplicadas nas empresas. Não se
tratava apenas de trazer para o país recursos que ficariam sob seu controle.
Url :https://jornalggn.com.br/justica/augusto-aras-acaba-com-o-maior-fator-de-
corrupcao-do-mpf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-06 09:50:34
Título: Justiça do Trabalho interrompe demissões em massa na Ford em Camaçari, 
na Bahia
Descrição: Juiz Leonardo de Moura Landulfo Jorge diz que a Ford não pode 
praticar \assédio moral negocial\ ao tentar burlar nas negociações coletivas, 
com o sindicato da categoria, para acelerar as demissões
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-do-trabalho-interrompe-
demissoes-em-massa-na-ford-em-camacari-na-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-06 09:28:41
Título: Wassef: “Após prisão de Queiroz no meu escritório, virei alvo de tudo e 
de todos”
Descrição: Advogado ligado ao clã Bolsonaro diz que Coaf foi aparelhado por 
Sergio Moro e que o objetivo das investigações contra ele  \é o presidente, não 
sou eu\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wassef-apos-prisao-de-queiroz-no-meu-
escritorio-virei-alvo-de-tudo-e-de-todos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-06 01:31:36
Título: Hackers bolsonaristas invadem reuniões online da Fiocruz e desenham 
suástica nazista na tela
Descrição: Os invasores entraram em debates sobre saúde e vacinas com mensagens 
de apoio a Jair Bolsonaro e ofensas aos participantes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/hackers-bolsonaristas-invadem-reunioes-
online-da-fiocruz-e-desenham-suastica-nazista-na-tela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-06 01:03:38
Título: STJ usa conversas vazadas para acionar PGR contra procuradores da Lava 
Jato
Descrição: Na terça-feira, a 5ª Turma do tribunal havia negado o reconhecimento 
das mensagens por suposta ausência de perícia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stj-usa-conversas-vazadas-para-
acionar-pgr-contra-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-06 00:03:23
Título: “A ciência venceu o negacionismo”, diz Elza Soares ao ser vacinada
Descrição: O ator Lima Duarte, que assim como Elza tem 90 anos, também se 
vacinou e postou mensagem de valorização à ciência
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/a-ciencia-venceu-o-negacionismo-diz-
elza-soares-ao-ser-vacinada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 23:40:17
Título: MP investiga se relator do impeachment de Dilma furou a fila da 
vacinação
Descrição: Enquanto a ex-presidenta se negou a ser vacinada antes da hora, 
Jovair Arantes foi imunizado na quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mp-investiga-se-relator-do-
impeachment-de-dilma-furou-a-fila-da-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 22:58:33
Título: Vídeo: Policial mata artista de rua no Chile e provoca protestos
Descrição: O prefeito da cidade lamentou a morte do malabarista: “Ele era muito 
respeitoso, uma pessoa pacífica\
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-policial-mata-artista-de-rua-no-
chile-e-provoca-protestos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 22:51:16
Título: Padilha pede à PGR que abra inquérito contra Bolsonaro por incentivo a 
ivermectina
Descrição: Deputado federal baseou representação em reportagem da Fórum dando 
conta de que fabricante disse que uso desse medicamento contra Covid não tem 
base científica
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/padilha-pede-a-pgr-que-abra-
inquerito-contra-bolsonaro-por-incentivo-a-ivermectina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 19:44:24
Título: Se ao menos 60% da população apoiar impeachment, Câmara abre processo, 
diz deputado
Descrição: Enio Verri, líder da bancada do PT na Câmara, diz que a eleição de 
Lira como presidente da Casa pode \atrasar\ o impeachment, mas \não elimina a 
possibilidade\, última pesquisa mostra que 46% dos brasileiros apoiam 
afastamento de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/se-ao-menos-60-da-populacao-apoiar-
impeachment-camara-abre-processo-diz-deputado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 19:02:16
Título: Zélia Duncan: “Só Bolsonaro me assusta mais do que a palavra sapatão me 
assustou um dia”
Descrição: A cantora comentou também, em entrevista ao Globo, sobre as críticas 
que passou a receber nas redes por conta de seu ativismo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/zelia-duncan-so-bolsonaro-me-assusta-
mais-do-que-a-palavra-sapatao-me-assustou-um-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 18:12:28
Título: Em prisão domiciliar, Sara Winter muda discurso sobre Bolsonaro: “Nunca 
mais vão me ver gritando ‘mito'”
Descrição: \Decidi me aposentar\, confessou a extremista, que hoje é monitorada 
com tornozeleira eletrônica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-prisao-domiciliar-sara-winter-muda-
discurso-sobre-bolsonaro-nunca-mais-vao-me-ver-gritando-mito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 17:55:55
Título: Vazamento de dados também infectou computadores, diz site
Descrição: Megavazamento expôs informações pessoais de milhões de brasileiros e 
deve ser investigada pela Polícia Federal, sob determinação do STF, portais 
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oferecem “consulta” para saber se os dados da pessoa estão expostos, mas podem 
ser processados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vazamento-de-dados-tambem-infectou-
computadores-diz-site/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 17:26:55
Título: Gleisi critica fala de Bolsonaro: “Além de genocida, desconhece o Brasil
real”
Descrição: A presidenta do PT rebateu um comentário feito pelo chefe do 
Executivo durante live realizada na quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-critica-fala-de-bolsonaro-alem-
de-genocida-desconhece-o-brasil-real/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 16:11:42
Título: Governo Bolsonaro recusou três ofertas do Instituto Butantan de milhões 
de doses da CoronaVac
Descrição: Na última tentativa, ofício foi entregue em mãos ao ministro Pazuello
pelo próprio diretor do instituto. Uma resposta foi enviada apenas duas semanas 
depois
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-recusou-tres-
ofertas-do-instituto-butantan-de-milhoes-de-doses-da-coronavac/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 15:22:56
Título: Coronavírus: Governadores de todo país se reúnem com embaixador da China
Descrição: O encontro tem o claro objetivo de mostrar que os governadores, 
apesar de Bolsonaro, têm interesse em ampliar as relações com a China durante a 
pandemia da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coronavirus-governadores-de-todo-pais-
se-reunem-com-embaixador-da-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 12:44:21
Título: Em nota, Marília Arraes diz que foi candidata oficial do PT e rechaça 
apoio de grupo de Lira
Descrição: Eleita segunda secretária da mesa da Câmara ao lançar candidatura 
avulsa, Marília Arraes explica os motivos que a fizeram entrar na disputa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-nota-marilia-arraes-diz-que-foi-
candidata-oficial-do-pt-e-rechaca-apoio-de-grupo-de-lira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 12:06:50
Título: “Causa ânsia de vômito ver a falta de limites”, diz Kakay sobre novos 
diálogos de Moro e Dallagnol
Descrição: Para o advogado criminalista, ex-juiz e procuradores \
instrumentalizaram o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal\ e 
provocaram um \estrago\ na Constituição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/causa-ansia-de-vomito-ver-a-falta-de-
limites-diz-kakay-sobre-novos-dialogos-de-moro-e-dallagnol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-05 11:49:58
Título: Governo petista da Bahia cede 50 milhões de doses da Sputnik V a 
Bolsonaro
Descrição: “Nós cedemos ao governo federal para que possa distribuir a todos os 
municípios do brasil as 50 milhões de doses que foram garantidas inicialmente ao
governo baiano\, disse o secretário de saúde da Bahia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-petista-da-bahia-cede-50-
milhoes-de-doses-da-sputnik-v-a-bolsonaro/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-05 20:30:30
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Título: Bolsonaro age para dividir pressão de caminhoneiros com governadores e 
propõe mudar ICMS 
Descrição: Sem margem fiscal para atender categoria, presidente agradece grupo 
por não ter aderido a  greve e propõe projeto para alterar imposto estadual. 
Guedes diz que redução de impostos virá com recuperação econômica
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-05/bolsonaro-age-para-transferir-
pressao-de-caminhoneiros-com-governadores-e-propoe-mudar-icms.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-05 20:53:00
Título: Regina Casé: “É preciso acabar com o preconceito de que mulheres pobres 
são todas iguais”
Descrição: Ela não queria ser mãe nem artista, mas contrariou-se em ambas 
coisas. A atriz, dramaturga, diretora e apresentadora fala ao EL PAÍS sobre sua 
carreira e, especialmente, sobre Lurdes, de ‘Amor de mãe’, que volta ao ar em 1 
de março
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-02-05/regina-case-e-preciso-acabar-
com-o-preconceito-de-que-mulheres-pobres-sao-todas-iguais.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-05 00:00:00
Título: Bolsonaro usa ministros para saber se informações que recebe pelo 
celular são verdadeiras ou falsas
Descrição: Diante do grande volume de dados e memes que recebe todos os dias em 
seu celular pessoal, Jair Bolsonaro adotou método próprio de checagem sobre a 
veracidade das informações.Leia mais (02/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/bolsonaro-usa-ministros-para-saber-se-informacoes-
que-recebe-pelo-celular-sao-verdadeiras-ou-falsas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-06 05:35:05
Título: Israel se opõe à decisão do TPI de investigar alegados crimes de guerra 
em território palestino
Descrição: Nesta sexta-feira (5), o tribunal internacional declarou que a 
Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza estão sob sua jurisdição.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020616908305-israel-se-
opoe-a-decisao-do-tpi-de-investigar-alegados-crimes-de-guerra-em-territorio-
palestino/
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-05 14:14:00
Título: Como o Facebook se tornou peça central na crise política de Mianmar 
Descrição: É muito comum se ouvir em Mianmar que o Facebook é sinônimo de 
internet, então, quando os militares pediram que ele fosse bloqueado por uma 
questão de \estabilidade\, isso abalou o país.
Url :https://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/39552/Como-o-Facebook-se-
tornou-peca-central-na-crise-politica-de-Mianmar-/
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