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Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-09 05:03:09
Título: O Brasil não combate a pobreza, nosso país combate o pobre
Descrição: Esse ódio ao pobre tem um nome: aporofobia. O presidente Jair 
Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes já demonstraram sofrer do mal.The post O 
Brasil não combate a pobreza, nosso país combate o pobre appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/09/o-brasil-nao-combate-a-pobreza-nosso-
pais-combate-o-pobre/

Fonte: Unisinos
Data: 2021-02-09
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: Pesquisadores da Universidade de São Paulo analisaram mais de 3 mil 
normas jurídicas publicadas em 2020 que mostram um processo contínuo e 
sistemático de construção do cenário que vivemos com mais de 220 mil mortes
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: Blog do Esmael
Data: 2021-02-09 03:07:49
Título: Prisão de Lula foi “presente da CIA”, revelou Deltan Dallagnol
Descrição: O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa Lava 
Jato, em novas mensagens divulgadas pelo site Conjur, disse em abril de 2018 que
a prisão do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/prisao-de-lula-foi-presente-da-cia-
revelou-deltan-dallagnol/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 15:47:07
Título: Para advogado de Lula, diálogos vazados revelam ameaça à soberania 
nacional
Descrição: Manoel Caetano integra a defesa desde 2017 e diz que não só os 
processos sentenciados por Moro estão maculados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/para-advogado-de-lula-dialogos-
vazados-tambem-revelam-ameaca-a-soberania-nacional 

Fonte: Brasil247
Data: 2021-02-09
Título: Boulos diz que Lava Jato causou prejuízo bilionário e pede suspeição de 
Moro
Desrcição: "Sergio Moro precisa responder criminalmente por suas ações. E o STF,
se quiser resgatar a credibilidade perdida, tem que julgar a evidente suspeição 
nos casos em que Moro atuou contra Lula", diz o psolista
Url : https://www.brasil247.com/brasil/boulos-diz-que-lava-jato-causou-prejuizo-
bilionario-e-pede-suspeicao-de-moro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 00:48:24
Título: Alberto Fernández participará de evento sobre lawfare contra Lula no 
aniversário do PT
Descrição: Além do presidente da Argentina, a atividade deve reunir Haddad, 
Jean-Luc Mélenchon e Kakay
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/alberto-fernandez-participara-de-
evento-sobre-lawfare-contra-lula-no-aniversario-do-pt/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 11:53:49
Título:  Artigo | Sepé Tiaraju, símbolo de luta pela mãe terra
Descrição: \Celebrar história de resistência do povo Guarani nos anima a pensar 
um outro mundo possível\, defende membro da Cimi
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/artigo-sepe-tiaraju-simbolo-de-
luta-pela-mae-terra

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-08 10:00:36
Título: Mortes de crianças Yanomami alimentam temores de grupos indígenas
Descrição: Ministério da Saúde envia equipe para investigar casos de vírus 
'preocupantes' em território Yanomami perto da fronteira com a Venezuela. Dez 
crianças Yanomami morreram de Covid-19 em janeiro, alimentando temores sobre o 
impacto desproporcional que o coronavírus está tendo sobre comunidades indígenas
vulneráveis na Amazônia brasileira. “É muito preocupante que tantas crianças 
morreram em menos de um mês ”, disse Júnior Hekurari Yanomami, chefe do Condisi-
YY, um conselho de saúde indígena. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/covid-deaths-
yanomami-children-indigenous

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-08 10:30:00
Título: \Queremos uma CPI da Amazônia no Congresso dos EUA\
Descrição: Em entrevista, coordenador do grupo responsável pelo dossiê entregue 
a Joe Biden pedindo a suspensão de acordos com o governo de Jair Bolsonaro fala 
sobre iniciativa.
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39562/-Queremos-uma-CPI-da-
Amazonia-no-Congresso-dos-EUA-/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 18:49:11
Título: Prefeitura de Manaus tem 10 dias para dizer se governo Bolsonaro fez 
pressão pelo uso da cloroquina
Descrição: Determinação é do Tribunal de Contas da União (TCU), que apura ação 
do governo na distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada contra Covid 
na capital amazonense
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prefeitura-de-manaus-tem-10-dias-para-
dizer-se-governo-bolsonaro-fez-pressao-pelo-uso-da-cloroquina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 19:28:46
Título: Médicos e cientistas apresentam pedido de impeachment contra Bolsonaro
Descrição: Requerimento ressalta crime de responsabilidade por omissão diante da
pandemia que custou vidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/medicos-e-cientistas-apresentam-
pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro

Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-08 21:59:21
Título: Com dinheiro da indústria, Conselho Federal de Farmácia quer comprar 
lugares na fila da vacina da covid-19
Descrição: Grandes redes de farmácia podem conseguir furar fila mesmo sem 
trabalhadores na linha de frente de combate à covid-19.The post Com dinheiro da 
indústria, Conselho Federal de Farmácia quer comprar lugares na fila da vacina 
da covid-19 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/08/conselho-federal-de-farmacia-quer-
comprar-vacina-da-covid-19/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-08 15:00:31
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Título: A morte de um lobby
Descrição: O magnata norte-americano Sheldon Adelson tentou o quanto pôde a 
legalização dos cassinos no Brasil antes de morrer – e teve o apoio dos filhos 
de Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2021/02/a-morte-de-um-lobby/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-08 18:57:35
Título: Bolsonaro desaba em nova pesquisa e fala sobre impeachment: “Querem 
botar quem no lugar?”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, o Capitão Cloroquina, desabou mais um 
pouco nas pesquisas de opinião o que indica um consistente e ininterrupto viés 
de queda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsonaro-desaba-em-nova-pesquisa-
e-fala-sobre-impeachment-querem-botar-quem-no-lugar/

Fonte: Xinhua
Título: Petrobras anuncia venda de refinaria a fundo árabe por US$ 1,65 bilhão
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/09/c_139732224.htm

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-08 15:30:23
Título: Petrobras aumenta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha
Descrição: A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (8) aumento dos preços da 
gasolina, diesel e gás de cozinha nas refinarias a partir da meia-noite de 
terça-feira (9). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/petrobras-aumenta-precos-da-
gasolina-diesel-e-gas-de-cozinha/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 07:38:06
Título: Personagem em quadrinhos discute tributação dos super-ricos de forma 
didática
Descrição: Concebida pelo cartunista Renato Aroeira, a menina Niara explica 
termos técnicos e fala sobre a desigualdade social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/personagem-em-quadrinhos-
discute-tributacao-dos-super-ricos-de-forma-didatica 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 23:12:05
Título: Com açúcar e carne mais caros, preço da cesta básica  aumenta em 14 
capitais
Descrição: Pesquisa do Dieese mostra ainda disparada de 23% no preço do tomate e
de 8,53% da batata em janeiro em relação a dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-acucar-e-carne-mais-caros-preco-da-
cesta-basica-aumenta-em-14-capitais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 22:17:18
Título: Criticado e demitido por Bolsonaro, ex-diretor do Inpe é premiado nos 
EUA
Descrição: Ricardo Galvão recebeu o prêmio de Liberdade e Responsabilidade 
Científica da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) por defender 
os dados de desmatamento da Amazônia refutados pelo presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/criticado-e-demitido-por-bolsonaro-ex-
diretor-do-inpe-e-premiado-nos-eua/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 18:20:24
Título: Artigo | O acordo Mercosul-UE tem o mesmo perfil que a ALCA, enterrada 
em 2005
Descrição: A natureza deste acordo requer democracia participativa e debate não 
deve ficar reservado a especialistas
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/artigo-o-acordo-mercosul-ue-tem-
o-mesmo-perfil-que-a-alca-enterrada-em-2005
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 17:49:11
Título: Movimentos pedem saída de presidente do Haiti e justiça a militante 
morto na Colômbia
Descrição: MST e Alba Movimentos entregaram, nesta segunda (8), carta de repúdio
às embaixadas dos dois países em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/entidades-pedem-saida-de-
presidente-do-haiti-e-justica-a-militante-morto-na-colombia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 17:40:17
Título: Entenda os riscos da autonomia do Banco Central, projeto pode ser votado
nesta terça
Descrição: Auditoria Cidadã da Dívida contesta legalidade de projeto e denuncia 
atos lesivos ao interesse público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/entenda-os-riscos-da-autonomia-
do-banco-central-projeto-pode-ser-votado-nesta-terca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 16:35:34
Título: Atingidos pela Vale em Barão de Cocais (MG) seguem fora de casa e sem 
renda mínima
Descrição: Em protesto nesta segunda (8), moradores exigiram desativação total 
da barragem para voltarem às suas casas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/atingidos-pela-vale-em-barao-de-
cocais-mg-seguem-fora-de-casa-e-sem-renda-minima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-08 16:29:20
Título: Brasil vive risco de privatização dos direitos sociais na pandemia, diz 
economista
Descrição: Juliane Furno foi uma das convidadas do programa BdF Direto da 
Redação, que discutiu \Brasil x Argentina na pandemia\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/08/brasil-vive-risco-da-
privatizacao-dos-direitos-sociais-na-pandemia-diz-economista

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-09 02:42:25
Título: Senador José Maranhão, 87 anos, morre de covid-19
Descrição: O senador José Maranhão (MDB-PB), 87 anos, faleceu nesta segunda-
feira (8) em São Paulo (SP), em decorrência de complicações da covid-19. Ele 
estava internado havia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/senador-jose-maranhao-87-anos-
morre-de-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-09 00:30:32
Título: STF autoriza a privatização da Casa da Moeda. Pode isso?
Descrição: Segundo o STF, pode, embora das 15 maiores economias do planeta 
(incluindo o Brasil) todas produzem seu próprio dinheiro. Os funcionários da 
Casa da Moeda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/stf-autoriza-a-privatizacao-da-
casa-da-moeda-pode-isso/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 08:29:46
Título: TSE julga duas ações que pedem cassação da chapa Bolsonaro e Mourão
Descrição: Ações, movidas pela coligação que teve Ciro Gomes (PDT) como 
candidato em 2018, pedem cassação da chapa por disparos em massa de fake news 
por grupos de Whatsapp. Quebra de sigilo do veio da Havan também será julgada
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/tse-julga-duas-acoes-que-
pedem-cassacao-da-chapa-bolsonaro-e-mourao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-09 00:01:39
Título: Collor agora assessora Bolsonaro em questões econômicas
Descrição: O senador participou de reunião do presidente com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para falar sobre o reajuste no preço dos combustíveis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/collor-agora-assessora-bolsonaro-em-
questoes-economicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 22:30:49
Título: Gleisi critica autonomia do BC e cobra votação do auxílio na Câmara: 
“Neoliberalismo na veia”
Descrição: A presidenta do PT reagiu ao anúncio feito por Arthur Lira nesta 
segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-critica-autonomia-do-bc-e-
cobra-votacao-do-auxilio-na-camara-neoliberalismo-na-veia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 21:25:12
Título: Greve dos professores de SP: “Não estamos pedindo salário. Estamos 
defendendo a vida”
Descrição: Em entrevista à Fórum, a deputada Professora Bebel (PT), presidenta 
da Apeoesp, afirmou que primeiro dia de greve dos professores contra a volta às 
aulas em meio a pandemia teve boa adesão e acusou o governo de SP de ser \tão 
negacionista quanto o governo Bolsonaro\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/greve-dos-professores-de-sp-nao-estamos-
pedindo-salario-estamos-defendendo-a-vida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 21:06:43
Título: Bolsonaro diz que Lorenzoni vai ser transferido para a Secretaria-Geral 
da Presidência
Descrição: Presidente diz que ministro da Cidadania será mudado de cargo para 
vaga deixada por Jorge Oliveira, indicado para o TCU, mas não deu nome para a 
vaga da Cidadania
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-lorenzoni-vai-ser-
transferido-para-a-secretaria-geral-da-presidencia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 14:47:29
Título: Banco do Brasil: Programa de Bolsonaro resulta em mais de 5 mil 
“demissões voluntárias”
Descrição: Por outro lado, na próxima quarta-feira, os servidores prometem 
paralisar as atividades por 24 horas contra os PDVs e o fechamento de agências
Url :https://revistaforum.com.br/politica/banco-do-brasil-programa-de-bolsonaro-
resulta-em-mais-de-5-mil-demissoes-voluntarias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 14:17:12
Título: “É um crime transfóbico, é uma perseguição política e partidária”, diz 
covereadora que sofreu atentado
Descrição: Samara Sosthenes, covereadora do Quilombo Periférico, revelou que a 
Câmara Municipal de SP não concedeu segurança por ela não ser “vereadora 
nominal”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/e-um-crime-transfobico-e-uma-
perseguicao-politica-e-partidaria-diz-covereadora-que-sofreu-atentado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 13:12:13
Título: Amigo de Flávio e Eduardo Bolsonaro, assessor demitido por usar avião da
FAB é nomeado na Secretaria-Geral da Presidência
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Descrição: Vicente Santini nunca ficou na mão. Em setembro de 2020, ele foi 
nomeado como assessor de Ricardo Salles
Url :https://revistaforum.com.br/politica/amigo-de-flavio-e-eduardo-bolsonaro-
assessor-demitido-por-usar-aviao-da-fab-e-nomeado-na-secretaria-geral-da-
presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 13:10:36
Título: Governo Bolsonaro pede explicações ao Youtube por remoção do canal Terça
Livre, de Allan dos Santos
Descrição: Informação foi divulgada pelo assessor da presidência, Filipe 
Martins, que afirmou que  remoção do canal bolsonarista pela empresa privada 
causa danos à democracia, \gerando distorções no debate público\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-pede-
explicacoes-ao-youtube-por-remocao-do-canal-terca-livre-de-allan-dos-santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 12:42:41
Título: Deputado bolsonarista que simulou troca de tiros não poderia ter armas 
por violência doméstica
Descrição: Loester Trutis (PSL-MS) dizia ter revidado um atentado a tiros no MS.
Ele chegou a ser detido em novembro após agentes terem encontrado três armas em 
sua casa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-bolsonarista-que-simulou-
troca-de-tiros-nao-poderia-ter-armas-por-violencia-domestica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 11:03:44
Título: Traído por ACM Neto e Caiado, Maia deixa o DEM atirando: “Falta caráter”
Descrição: Mostrando profunda mágoa, Rodrigo Maia deu longa entrevista ao Valor 
em que lamenta que o DEM tenha voltado \para a extrema-direita dos anos 1980\ ao
se colocar como aliado de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/traido-por-acm-neto-e-caiado-maia-
deixa-o-dem-atirando-falta-carater/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-08 10:21:43
Título: Diretor do Iphan grava live de igreja da qual é pastor dentro de seu 
gabinete em Brasília
Descrição: Instituto diz que Tassos Lycurgo foi orientado a \evitar assuntos 
dessa natureza\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/diretor-do-iphan-grava-live-de-igreja-
da-qual-e-pastor-dentro-de-seu-gabinete-em-brasilia/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-08 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: 2021-02-09 06:00:54
Título: Ministério da Saúde tem estoque de 1,5 milhão de comprimidos de 
cloroquina contra Covid
Descrição: O Ministério da Saúde possui pelo menos 1,5 milhão de comprimidos de 
cloroquina para tratar Covid, apesar de o medicamento não ter eficácia 
comprovada contra a doença.O lote de comprimidos de hidroxicloroquina 200 mg 
está armazenado em Guarulhos (SP), sob a identificação \programa de saúde Covid-
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19\.Leia: Cobrado pela Câmara sobre campanha de Covid, Pazuello envia vídeos da 
gestão Mandetta Em 28 de janeiro, a pasta afirmou que possuía 1,5 milhão desses 
comprimidos, fruto de uma doação de 2 milhões de unidades.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-tem-estoque-de-
15-milhao-de-comprimidos-de-cloroquina-contra-covid-24874877
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-09 08:21:03
Título: Brasil irá na contramão do mundo se reduzir imposto sobre diesel, 
alertam ambientalistas
Descrição: Sob pressão dos caminhoneiros, Bolsonaro quer diminuir cobrança de 
PIS/Cofins e ICMS sobre combustível.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55990373
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-08 20:05:15
Título: 'A queda do dólar está só começando': o impacto da pandemia sobre a 
moeda americana
Descrição: Dólar se desvalorizou frente a várias moedas e efeito na América 
Latina veio com defasagem, mas real brasileiro não deve ser tão impactado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55980145
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-08 17:59:35
Título: Desmonte do Itamaraty abre brecha para projeção internacional de 
governadores e prefeitos 
Descrição: Com o chanceler brasileiro priorizando assuntos internos, 
governadores, prefeitos e deputados estão virando interlocutores-chave de 
governos, empresas e ONGs no exterior
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-02-08/desmonte-do-itamaraty-abre-
brecha-para-projecao-internacional-de-governadores-e-prefeitos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-08 00:00:00
Título: Vice-presidente da Câmara quer bancários entre prioritários da vacina 
caso auxílio emergencial seja retomado
Descrição: Recém-eleito primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM) quer incluir nos grupos prioritários de vacinação os bancários que
trabalham na linha de frente do pagamento do auxílio emergencial, caso o 
benefício seja retomado pelo governo federal.Leia mais (02/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/vice-presidente-da-camara-quer-bancarios-entre-
prioritarios-da-vacina-caso-auxilio-emergencial-seja-retomado.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-08 20:49:00
Título: Proposta cria benefício social para que baixa renda tenha gás a R$ 35
Descrição: Famílias de baixa renda e beneficiários da Assistência Social poderão
adquirir botijão de gás de 13 kg a preço subsidiado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/726332-proposta-cria-beneficio-social-
para-que-baixa-renda-tenha-gas-a-r-35/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-08 19:51:00
Título: Projeto prioriza professores na vacinação contra Covid-19
Descrição: Autor pensa não apenas nos alunos sem aula, mas também nas crianças 
com a socialização prejudicada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/726260-projeto-prioriza-professores-na-
vacinacao-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 9 de fevereiro 
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais importantes desta 
terça-feira (9), na qual o Supremo decide sobre uso de mensagens de Moro pela 
defesa de Lula, começam os debates do impeachment de Trump no Senado dos EUA e 
Rússia entra com pedido de aprovação da Sputnik V na Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021020916921516-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-9-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-08 20:46:46
Título: Pela 1ª vez, Bolsonaro admite possibilidade de prorrogação do auxílio 
emergencial
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro disse pela primeira vez desde o fim do 
benefício que o auxílio poderá ser prorrogado em 2021. 
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021020816920216-pela-1-vez-bolsonaro-
admite-possibilidade-de-prorrogacao-do-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-08 18:35:41
Título: Empresários brasileiros e norte-americanos pedem aproximação entre Biden
e Bolsonaro
Descrição: Representantes do setor privado do Brasil e dos Estados Unidos 
divulgaram uma carta conjunta nesta segunda-feira (8) com diversos apelos aos 
presidentes dos dois países.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021020816920177-empresarios-brasileiros-
e-norte-americanos-pedem-aproximacao-entre-biden-e-bolsonaro/
 

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-08 15:00:31
Título: A morte de um lobby
Descrição: O magnata norte-americano Sheldon Adelson tentou o quanto pôde a 
legalização dos cassinos no Brasil antes de morrer – e teve o apoio dos filhos 
de Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2021/02/a-morte-de-um-lobby/
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