
        Boletim de Notícias – Brasil - 08/02/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Jornal GGN
Data: 2021-02-06
Título: Pelo Twitter, comunidades denunciam genocídio continuado da PM do Rio
Descrição: “Hoje na Operação na saçu e caixa d'água os policiais da core 
localizaram os traficantes em uma casa. Logo os criminosos se entregam após um 
longo desinrolado, quando os traficantes abriram a casa os policiais 
covardimente mataram todos.” 
Url : https://jornalggn.com.br/noticia/pelo-twitter-comunidades-denunciam-
genocidio-continuado-da-pm-do-rio/ 

Fonte: MST
Data: 2021-02-03
Título: Comissão de Direitos Humanos repudia assassinato de sobrevivente do 
Massacre de Pau D’Arco
Descrição: O trabalhador rural, Fernando dos Santos Araújo foi executado com um 
tiro na noite do último dia 26 de janeiroí
Url : https://mst.org.br/2021/02/03/comissao-de-direitos-humanos-repudia-
assassinato-de-sobrevivente-do-massacre-de-pau-darco/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-07 12:59:04
Título: \Prefiro a liberdade do meu povo\, diz liderança Munduruku ameaçada de 
morte no Pará
Descrição: No Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, Alessandra Munduruku 
trata das perspectivas para o ano de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/07/prefiro-a-liberdade-do-meu-povo-
lideranca-munduruku-ameacada-de-morte-no-para

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-07 19:15:10
Título: Brasil ultrapassa 9,5 milhões de casos da covid, celebridades vacinadas 
exaltam SUS
Descrição: Somente nas últimas 24 horas, 26.845 pessoas foram confirmadas com o 
vírus. As mortes somam quase 232 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/07/brasil-ultrapassa-9-5-milhoes-
de-casos-da-covid-celebridades-vacinadas-exaltam-sus

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-08 00:03:58
Título: Diretora de Meio Ambiente da OMS: “70% dos últimos surtos epidêmicos 
começaram com o desmatamento” 
Descrição: María Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, 
explica como os vírus do ebola, Sars e HIV saltaram dos animais para os humanos 
depois da destruição maciça de florestas tropicais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-06/70-dos-ultimos-surtos-
epidemicos-comecaram-com-o-desmatamento.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-05
Título: O desafio é descobrir quem está por trás dos serviçais Moro e 
Dallagnol... 
Descrição: 'A procura do estrategista, ou dos estrategistas, ainda demanda 
muitos e profundos esclarecimentos', escreve Mino Carta... 
U'A procura do estrategista, ou dos estrategistas, ainda demanda muitos e 
profundos esclarecimentos', escreve Mino Carta..
Url : https://www.cartacapital.com.br/artigo/o-desafio-e-descobrir-quem-esta-
por-tras-dos-servicais-moro-e-dallagnol/
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-07 00:00:00
Título: Justiça valida atos da Receita e esvazia tese de Flávio Bolsonaro para 
tentar anular provas da 'rachadinha'
Descrição: Autor de uma representação usada pela defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) como peça-chave para tentar anular provas do caso 
das \rachadinhas\, um grupo de cinco auditores fiscais do Rio de Janeiro 
suspeitos de enriquecimento ilícito tem sofrido sucessivas derrotas judiciais na
tentativa de fazer valer a tese de que tiveram seus dados acessados 
ilegalmente.Leia mais (02/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/justica-valida-atos-da-receita-e-esvazia-tese-de-flavio-
bolsonaro-para-tentar-anular-provas-da-rachadinha.shtml

Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-08 06:00:23
Título: Planalto nega ter documentos contra MP do Rio, como disse Bolsonaro
Descrição: O Gabinete Pessoal de Jair Bolsonaro negou ter quaisquer documentos 
que tratem sobre uma eventual imparcialidade do Ministério Público do Rio na 
condução de investigações, como sugeriu Jair Bolsonaro durante uma live.Em 31 de
dezembro, ao falar sobre as investigações sobre Flávio Bolsonaro, o presidente 
questionou como o Ministério Público fluminense agiria se houvesse uma delação 
de tráfico internacional de drogas contra o filho de uma autoridade do MP do 
Rio.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-nega-ter-documentos-
contra-mp-do-rio-como-disse-bolsonaro-24872035

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 11:47:35
Título: Fim do auxílio emergencial pode levar 30% da população à pobreza, diz 
pesquisador
Descrição: Para o economista Daniel Duque, fim do benefício vai lançar 9,7% dos 
mais de 209 milhões de brasileiros à faixa da pobreza extrema
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fim-do-auxilio-emergencial-pode-levar-
30-da-populacao-a-pobreza-diz-pesquisador/

Fonte: CUT
Data: 2021-02-05
Título: Com alta da inflação e sem auxílio, famílias cortam itens essenciais da 
alimentação
Descrição: Com tendência de alta em janeiro para o valor da cesta básica, 
famílias cortam alimentação. Insensível à fome, governo Bolsonaro ainda não 
apresentou substituto ao auxílio emergencial, defendido pela CUT
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sem-auxilio-e-com-precos-nos-
supermercados-mais-altos-familias-cortam-alimentaca-3d6d

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-08 01:23:46
Título: Auxílio emergencial: Capitão Cloroquina defende 3 parcelas de R$ 200
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, o Capitão Cloroquina, quer mudar o nome 
do auxílio emergencial para BIP (Bônus de Inclusão Produtiva) e, diabolicamente,
reduzir o valor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/auxilio-emergencial-capitao-
cloroquina-defende-3-parcelas-de-r-200/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-07 05:05:39
Título: Primeiras decisões de Lira e Pacheco mostram que Bolsonaro será refém do
Congresso
Descrição: Os recém-eleitos chefes da Câmara e do Senado não têm compromissos 
apenas com o presidente, mas com a parte do parlamento que os apoiou — e não 
apenas o Centrão.The post Primeiras decisões de Lira e Pacheco mostram que 
Bolsonaro será refém do Congresso appeared first on The Intercept.

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-nega-ter-documentos-contra-mp-do-rio-como-disse-bolsonaro-24872035
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-nega-ter-documentos-contra-mp-do-rio-como-disse-bolsonaro-24872035
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/auxilio-emergencial-capitao-cloroquina-defende-3-parcelas-de-r-200/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/auxilio-emergencial-capitao-cloroquina-defende-3-parcelas-de-r-200/
https://revistaforum.com.br/noticias/fim-do-auxilio-emergencial-pode-levar-30-da-populacao-a-pobreza-diz-pesquisador/
https://revistaforum.com.br/noticias/fim-do-auxilio-emergencial-pode-levar-30-da-populacao-a-pobreza-diz-pesquisador/
https://www.cut.org.br/noticias/sem-auxilio-e-com-precos-nos-supermercados-mais-altos-familias-cortam-alimentaca-3d6d
https://www.cut.org.br/noticias/sem-auxilio-e-com-precos-nos-supermercados-mais-altos-familias-cortam-alimentaca-3d6d
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/justica-valida-atos-da-receita-e-esvazia-tese-de-flavio-bolsonaro-para-tentar-anular-provas-da-rachadinha.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/justica-valida-atos-da-receita-e-esvazia-tese-de-flavio-bolsonaro-para-tentar-anular-provas-da-rachadinha.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/justica-valida-atos-da-receita-e-esvazia-tese-de-flavio-bolsonaro-para-tentar-anular-provas-da-rachadinha.shtml


Url :https://theintercept.com/2021/02/07/primeiras-decisoes-de-lira-e-pacheco-
mostram-que-bolsonaro-sera-refem-do-congresso/

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-07
Título: Após tomar o comando da Câmara, Centrão busca espaço de militares no 
governo
Descrição: A vitória nas eleições do Congresso impulsionou o apetite do Centrão 
por espaços no governo do presidente Jair Bolsonaro, que agora terá um novo 
esteio para blindar seu mandato. O bloco de partidos da chamada “velha 
política”, atacada por Bolsonaro na campanha eleitoral, busca dividir 
protagonismo político com os generais na Esplanada dos Ministérios e voltar aos 
cargos de seus redutos tradicionais na máquina pública.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/07/apos-tomar-o-comando-da-camara-
centrao-busca-espaco-de-militares-no-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-07 13:52:38
Título: O Centrão não é confiável para Bolsonaro, diz general Santos Cruz
Descrição: O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro 
Secretaria de Governo, disse à Folha que o Centrão não é confiável para o 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/o-centrao-nao-e-confiavel-para-
bolsonaro-diz-general-santos-cruz/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-07
Título: Apoio ao impeachment reforça racha na direita e deve afetar alianças em 
2022... 
Descrição: Afastamento de Bolsonaro pode ficar mais longe com a vitória dos 
candidatos do Planalto às presidências do Senado e da Câmara dos Deputados
URL : https://www.cartacapital.com.br/politica/apoio-ao-impeachment-reforca-
racha-na-direita-e-deve-afetar-aliancas-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 09:36:46
Título: Pazuello quer doar testes de Covid-19 quase vencidos ao Haiti e 
hospitais filantrópicos
Descrição: Governo tem 5 milhões de exames parados em estoque federal. Hospitais
devem recusar o material
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-quer-doar-testes-de-covid-
19-quase-vencidos-ao-haiti-e-hospitais-filantropicos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-07 12:11:06
Título: Caso mantenha o ritmo atual, Brasil só conseguirá vacinar 70% da 
população em 2024
Descrição: O Brasil só conseguirá imunizar 70% de sua população contra a COVID-
19 em 2024 caso mantenha o ritmo atual de vacinação. A informação foi publicada 
neste domingo (7) pelo jornal O Globo.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020716913854-caso-mantenha-o-ritmo-
atual-brasil-so-conseguira-vacinar-70-da-populacao-em-2024/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 08:32:34
Título: Em carta, governadores da Amazônia Legal alertam para falta de leitos de
UTI e pedem retomada de auxílio emergencial
Descrição: Carta, assinada por Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), presidente do 
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, e outros oito governadores pedem 
recursos para reativação de leitos de UTI pelo SUS
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/em-carta-governadores-da-amazonia-
legal-alertam-para-falta-de-leitos-de-uti-e-pedem-retomada-de-auxilio-
emergencial/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 14:31:30
Título: Anvisa: a hipocrisia do contra-almirante – Por João Vicente Goulart
Descrição: Em plena pandemia, o governo brasileiro, através da autorização de 
sua agência, aprovou 118 diferentes tipos de agrotóxicos, muitos deles proibidos
mundo afora, para serem usados em nosso território
Url :https://revistaforum.com.br/rede/anvisa-a-hipocrisia-do-contra-almirante-
por-joao-vicente-goulart/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-07 08:58:21
Título: Ditadura brasileira usou Itamaraty para apoiar repressão de Pinochet no 
Chile, diz autor de livro sobre golpe chileno
Descrição: Obra mostra que colaboração do Brasil com agentes chilenos era tão 
expressiva que o termo \pau de arara\ entrou no vocabulário de torturas do país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55958337
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 01:49:45
Título: Fantástico diz que militar que levou 39 kg de cocaína em avião da FAB 
não operou sozinho
Descrição: Wilkelane Nonato, esposa do segundo sargento Manoel Silva Rodrigues, 
declarou que o marido não tinha dinheiro para comprar a droga, PF investiga 
cúmplices
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-diz-que-militar-que-levou-
39kg-de-cocaina-em-aviao-da-fab-nao-operou-sozinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 19:39:50
Título: Manifestantes são liberados após prisão em protesto contra pedras sob 
viaduto em Santos
Descrição: A colocação das pedras na cidade, com o objetivo de evitar a 
permanência de pessoas em situação de rua, repete o que fez a prefeitura de São 
Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-sao-liberados-apos-prisao-
em-protesto-contra-pedras-sob-viaduto-em-santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 19:04:26
Título: Mãe acusa enfermeiro de estuprar a filha internada com suspeita de 
Covid-19 em MS
Descrição: Míriam Motta registrou BO na Delegacia da Mulher, com base no áudio 
enviado pela filha, descrevendo em detalhes o ato
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/mae-acusa-enfermeiro-de-estuprar-a-
filha-internada-com-suspeita-de-covid-19-em-ms/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 15:11:38
Título: PT da Região Metropolitana de Salvador lança Jaques Wagner candidato ao 
governo da Bahia em 2022
Descrição: Além da decisão unânime pelo nome do senador, os petistas baianos 
aclamaram o nome de Fernando Haddad como candidato do partido à presidência em 
2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-da-regiao-metropolitana-de-
salvador-lanca-jaques-wagner-candidato-ao-governo-da-bahia-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 12:10:05
Título: Renan Calheiros quer anistia para hackers da Vaza Jato: “Tirá-los da 
cadeia e inclui-los no Panteão da Pátria”
Descrição: Renan Calheiros disse que apresentará projeto de anistia. Para ele, \
os diálogos entre Moro, Dallagnol e o Santo Ofício de Curitiba desvendaram um 
pântano de transgressões\

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55958337
https://revistaforum.com.br/rede/anvisa-a-hipocrisia-do-contra-almirante-por-joao-vicente-goulart/
https://revistaforum.com.br/rede/anvisa-a-hipocrisia-do-contra-almirante-por-joao-vicente-goulart/
https://revistaforum.com.br/politica/pt-da-regiao-metropolitana-de-salvador-lanca-jaques-wagner-candidato-ao-governo-da-bahia-em-2022/
https://revistaforum.com.br/politica/pt-da-regiao-metropolitana-de-salvador-lanca-jaques-wagner-candidato-ao-governo-da-bahia-em-2022/
https://revistaforum.com.br/mulher/mae-acusa-enfermeiro-de-estuprar-a-filha-internada-com-suspeita-de-covid-19-em-ms/
https://revistaforum.com.br/mulher/mae-acusa-enfermeiro-de-estuprar-a-filha-internada-com-suspeita-de-covid-19-em-ms/
https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-sao-liberados-apos-prisao-em-protesto-contra-pedras-sob-viaduto-em-santos/
https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-sao-liberados-apos-prisao-em-protesto-contra-pedras-sob-viaduto-em-santos/
https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-diz-que-militar-que-levou-39kg-de-cocaina-em-aviao-da-fab-nao-operou-sozinho/
https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-diz-que-militar-que-levou-39kg-de-cocaina-em-aviao-da-fab-nao-operou-sozinho/


Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-quer-anistia-para-
hackers-da-vaza-jato-tira-los-da-cadeia-e-inclui-los-no-panteao-da-patria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-07 01:00:03
Título: Feminicídio: Homem é acusado de assassinar ex-esposa a facadas no MS
Descrição: A vítima é a técnica de enfermagem Ivanir Rodrigues Antunes, de 35 
anos, que morreu no sofá de casa onde morava, no município de Maracaju
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-homem-e-acusado-de-
assassinar-ex-esposa-a-facadas-no-ms/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-08 05:39:18
Título: Secretário de Pazuello com cadeira no CFM é o elo entre o bolsonarismo e
a classe médica
Descrição: Raphael Câmara defende abstinência sexual pregada por Damares, medida
que dificulta aborto em caso de estupro e, claro, falso tratamento precoce 
contra a covid-19.The post Secretário de Pazuello com cadeira no CFM é o elo 
entre o bolsonarismo e a classe médica appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/08/raphael-camara-secretario-de-pazuello-
e-elo-entre-bolsonarismo-e-cfm/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-07 03:00:00
Título: Crônica jurídica de uma tragédia anunciada. Como as normas publicadas 
pela União levaram o Brasil à catástrofe sanitária e humanitária da Covid-19. 
Entrevista especial com Fernando Aith
Descrição: Um estudo que analisou mais de três mil normas jurídicas publicadas 
pela União em 2020 mostra que a catástrofe sanitária e humanitária que 
testemunhamos no Brasil não é efeito de negligência do governo federal, ma [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606582-cronica-juridica-de-uma-tragedia-
anunciada-como-as-normas-publicadas-pela-uniao-levaram-o-brasil-a-catastrofe-
sanitaria-e-humanitaria-da-covid-19-entrevista-especial-com-fernando-aith
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-08 06:00:23
Título: Planalto nega ter documentos contra MP do Rio, como disse Bolsonaro
Descrição: O Gabinete Pessoal de Jair Bolsonaro negou ter quaisquer documentos 
que tratem sobre uma eventual imparcialidade do Ministério Público do Rio na 
condução de investigações, como sugeriu Jair Bolsonaro durante uma live.Em 31 de
dezembro, ao falar sobre as investigações sobre Flávio Bolsonaro, o presidente 
questionou como o Ministério Público fluminense agiria se houvesse uma delação 
de tráfico internacional de drogas contra o filho de uma autoridade do MP do 
Rio.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-nega-ter-documentos-
contra-mp-do-rio-como-disse-bolsonaro-24872035
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-07 19:09:14
Título: 'Sem tributar especulação, oportunidades iguais não bastam contra 
desigualdades': a visão de Michael Sandel, filósofo estrela de Harvard
Descrição: Professor de Direito Michael Sandel explora em profundidade a 
meritocracia em seu novo livro, explica como esse conceito acabou, favorecendo 
políticas populistas e aponta ideias para outro tipo de valorização do trabalho.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55922820
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-08 08:32:05
Título: O filme de terror indicado ao Globo de Ouro que conta a história real de
um genocídio na América Latina
Descrição: Longa-metragem de Jayro Bustamante, co-produzido pela França, aborda 
um dos períodos mais dolorosos da história recente da América Latina: o massacre
de índios na Guatemala, nos anos 1980.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55975532
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-07 20:26:13
Título: Meio século na linha de frente da vacinação no Brasil: “A pandemia nos 
lembrou o valor do SUS”
Descrição: O médico José Cássio de Moraes participa do planejamento das 
principais campanhas de vacinação no país desde a epidemia de meningite. Ele 
lamenta os atrasos na imunização contra a covid-19: “O Brasil pode vacinar no 
mínimo 2 milhões de pessoas por dia”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-07/meio-seculo-na-linha-de-frente-
da-vacinacao-no-brasil-a-pandemia-nos-lembrou-o-valor-do-sus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-07 00:47:06
Título: Reni Eddo-Lodge: “O racismo é um problema estrutural e requer uma 
resposta política”
Descrição: Seu livro sobre racismo fez dela a primeira mulher negra britânica 
líder de vendas no Reino Unido. E uma referência do movimento Black Lives Matter
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-02-05/reni-eddo-lodge-o-racismo-e-
um-problema-estrutural-e-requer-uma-resposta-politica.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-07 00:00:00
Título: Aliado de Lira propõe aumentar taxação de bancos
Descrição: O setor financeiro ligou o alerta para o apetite do centrão em cobrar
mais impostos dos bancos. Entrou no sistema da Câmara, na última semana, 
proposta de um dos aliados de Arthur Lira, Eduardo da Fonte (PP-PE), que eleva a
CSLL de 20% para 25%. Isso ocorreu 24h após circular entre analistas o rumor de 
que Lira iria taxar os bancos.Leia mais (02/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/aliado-de-lira-propoe-aumentar-taxacao-de-
bancos.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-07 00:00:00
Título: PSOL quer que Covas aumente renda emergencial para R$ 350
Descrição: O PSOL apresentará na Câmara de SP um projeto de lei substitutivo ao 
texto enviado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) que prevê a prorrogação da renda 
emergencial paulistana por mais três meses. O partido proporá que o valor passe 
de R$ 100 por membro da família para R$ 350, que o auxílio dure até a conclusão 
do plano municipal de vacinação e que a base de beneficiários seja ampliada.Leia
mais (02/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/psol-quer-que-covas-aumente-renda-emergencial-para-
r-350.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-07 00:00:00
Título: Dados das eleições apontam suspeitas de 'gastos anormais', e Ministério 
Público cobra TSE
Descrição: Candidata a vereadora em São Paulo nas eleições de 2020, Rosário de 
Fátima (PL) gastou R$ 5.000 com \serviços de distribuição de santinhos porta a 
porta\, usando os recursos do fundo público partidário que foram enviados a ela.
Obteve apenas nove votos, nenhum deles na seção em que ela própria é 
eleitora.Leia mais (02/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/dados-das-eleicoes-apontam-suspeitas-de-gastos-anormais-e-
ministerio-publico-cobra-tse.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-07 00:00:00
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Título: PF pede indiciamento de Helder Barbalho sob suspeita de compra irregular
de respiradores
Descrição: A Polícia Federal decidiu pedir o indiciamento do governador do Pará,
Helder Barbalho (MDB), que foi alvo de três operações para investigar desvios de
dinheiro público em contratos da área de saúde em 2020.Leia mais (02/07/2021 - 
20h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/pf-indicia-helder-barbalho-sob-suspeita-de-compra-irregular-
de-respiradores.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-08 06:26:37
Título: Forças de Defesa de Israel confirmam compra de armas e aeronaves dos EUA
avaliada em US$ 9 bilhões
Descrição: Mesmo com oposição por parte do Ministério das Finanças do país em 
relação à compra, Israel fecha negócio e adquiri várias aeronaves e munições dos
Estados Unidos.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021020816916570-forca-de-defesa-de-
israel-confirma-compra-de-armas-e-aeronaves-dos-EUA-avaliada-em-us-9-bilhoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 8 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta segunda-feira 
(8), marcada pelo indiciamento de governador por compra irregular de 
respiradores, pela volta dos EUA ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e 
suspensão do uso da vacina da AstraZeneca na África do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020816916186-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-8-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-08 04:49:16
Título: Perpetrador de crimes de guerra? Israel 'envia' pedido a aliados para 
não ser investigado pelo TPI
Descrição: Na sexta-feira (5), o Tribunal Penal Internacional (TPI) determinou 
ter jurisdição para abrir inquérito sobre alegados crimes de guerra cometidos 
por Israel na Cisjordânia, Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020816915788-
perpetrador-de-crimes-de-guerra-israel-envia-pedido-a-aliados-para-nao-ser-
investigado-pelo-tpi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-07 21:00:30
Título: Maduro acusa Colômbia e Espanha de envolvimento em planos terroristas 
contra Venezuela
Descrição: O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou neste domingo 
(7) que os governos de Colômbia e Espanha dirigem e permitem, respectivamente, a
elaboração de planos terroristas contra o seu país.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021020716915187-maduro-acusa-colombia-
e-espanha-de-envolvimento-em-planos-terroristas-contra-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-07 13:15:13
Título: Milhares vão às ruas de Mianmar em protesto contra o golpe militar no 
país (FOTOS, VÍDEOS)
Descrição: Milhares de manifestantes foram às ruas de Mianmar neste domingo (7) 
para protestar contra o golpe de Estado no país, ocorrido há uma semana.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021020716914068-milhares-vao-as-
ruas-de-mianmar-em-protesto-contra-o-golpe-militar-no-pais-fotos-videos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-07 11:32:37

https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021020716914068-milhares-vao-as-ruas-de-mianmar-em-protesto-contra-o-golpe-militar-no-pais-fotos-videos/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021020716914068-milhares-vao-as-ruas-de-mianmar-em-protesto-contra-o-golpe-militar-no-pais-fotos-videos/
https://br.sputniknews.com/americas/2021020716915187-maduro-acusa-colombia-e-espanha-de-envolvimento-em-planos-terroristas-contra-venezuela/
https://br.sputniknews.com/americas/2021020716915187-maduro-acusa-colombia-e-espanha-de-envolvimento-em-planos-terroristas-contra-venezuela/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020816915788-perpetrador-de-crimes-de-guerra-israel-envia-pedido-a-aliados-para-nao-ser-investigado-pelo-tpi/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020816915788-perpetrador-de-crimes-de-guerra-israel-envia-pedido-a-aliados-para-nao-ser-investigado-pelo-tpi/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020816915788-perpetrador-de-crimes-de-guerra-israel-envia-pedido-a-aliados-para-nao-ser-investigado-pelo-tpi/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020816916186-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-8-de-fevereiro-/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020816916186-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-8-de-fevereiro-/
https://br.sputniknews.com/defesa/2021020816916570-forca-de-defesa-de-israel-confirma-compra-de-armas-e-aeronaves-dos-EUA-avaliada-em-us-9-bilhoes/
https://br.sputniknews.com/defesa/2021020816916570-forca-de-defesa-de-israel-confirma-compra-de-armas-e-aeronaves-dos-EUA-avaliada-em-us-9-bilhoes/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/pf-indicia-helder-barbalho-sob-suspeita-de-compra-irregular-de-respiradores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/pf-indicia-helder-barbalho-sob-suspeita-de-compra-irregular-de-respiradores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/pf-indicia-helder-barbalho-sob-suspeita-de-compra-irregular-de-respiradores.shtml


Título: Quanto custaram declarações de Trump e assalto ao Capitólio aos 
americanos? 
Descrição: As alegações de Donald Trump sobre fraude nas eleições presidenciais 
de novembro de 2020 e a invasão do Capitólio em Washington custaram aos 
contribuintes americanos US$ 519 milhões (R$ 2,786 bilhões), revela o The 
Washington Post.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021020716913760-quanto-custaram-
declaracoes-de-trump-e-assalto-ao-capitolio-aos-americanos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-07 10:19:15
Título: Biden poderá se aproximar mais do Irã e manter distância de Israel, 
segundo analista
Descrição: As prioridades dos EUA no Oriente Médio deverão se alterar sob a 
administração Biden, com o foco mudando ligeiramente de Israel para o Irã.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020716913443-biden-
podera-se-aproximar-mais-do-ira-e-manter-distancia-de-israel-segundo-analista/
 

https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020716913443-biden-podera-se-aproximar-mais-do-ira-e-manter-distancia-de-israel-segundo-analista/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021020716913443-biden-podera-se-aproximar-mais-do-ira-e-manter-distancia-de-israel-segundo-analista/
https://br.sputniknews.com/americas/2021020716913760-quanto-custaram-declaracoes-de-trump-e-assalto-ao-capitolio-aos-americanos/
https://br.sputniknews.com/americas/2021020716913760-quanto-custaram-declaracoes-de-trump-e-assalto-ao-capitolio-aos-americanos/

