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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-10 15:01:04
Título: Jovem negro e sem antecedentes foi condenado por “familiaridade” na voz
Descrição: Familiares, amigos e alunos buscam a inocência do educador Fernando 
Henrique dos Santos, que foi sentenciado a oito anos de prisão
Url :https://apublica.org/2021/02/jovem-negro-e-sem-antecedentes-foi-condenado-
por-familiaridade-na-voz/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 08:46:40
Título: Villas Bôas revela atuação política do Exército que culminou na eleição 
de Bolsonaro
Descrição: Em entrevista à FGV , ex-comandante do exército brasileiro destaca 
postagem feita por sua equipe em tom de ameaça ao STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/villas-boas-revela-atuacao-
politica-do-exercito-que-culminou-na-eleicao-de-bolsonaro

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-10 00:00:00
Título: Ex-comandante deixa claro que Exército tentou intimidar STF em 2018
Descrição: A cúpula do Exército trabalhou por dois dias para redigir um par de 
tuítes que seria divulgado pelo general Eduardo Villas Bôas em 3 de abril de 
2018. Naquela noite, o então comandante publicou mensagens que falavam em \
repúdio à impunidade\ e que ficaram marcadas como uma pressão sobre os ministros
do STF que julgariam um habeas corpus do ex-presidente Lula.Leia mais 
(02/10/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/02/ex-comandante-deixa-claro-que-exercito-
tentou-intimidar-stf-em-2018.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 14:43:04
Título: Villas Boas critica igualdade de gênero, luta antirracista e ecologia e 
diz que conversa com Bolsonaro “morrerá com ele”
Descrição: Em tom negacionista, General Villas Boas flerta com o estilo Jair 
Bolsonaro e confirma que tuite contra libertação de Lula foi tramado pelo 
comando do Exército
Url :https://revistaforum.com.br/politica/villas-boas-critica-igualdade-de-
genero-luta-antirracista-e-ecologia-e-diz-que-conversa-com-bolsonaro-morrera-
com-ele/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 08:27:16
Título: Bolsonaro usou R$ 70,4 mi de recursos extraordinários para Fiocruz 
produzir cloroquina contra a Covid, diz jornal
Descrição: Reportagem da Folha de S.Paulo revela que enquanto Bolsonaro fazia 
discurso negacionista das vacinas, Ministério da Saúde usou a Fiocruz para 
produzir cloroquina para o \kit Covid\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usou-r-704-mi-de-
recursos-extraordinarios-para-fiocruz-produzir-cloroquina-contra-a-covid-diz-
jornal/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-10 00:00:00
Título: Para Bolsonaro a prioridade é devastar

http://www.labdadosbrasil.com/
https://apublica.org/2021/02/jovem-negro-e-sem-antecedentes-foi-condenado-por-familiaridade-na-voz/
https://apublica.org/2021/02/jovem-negro-e-sem-antecedentes-foi-condenado-por-familiaridade-na-voz/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2021/02/ex-comandante-deixa-claro-que-exercito-tentou-intimidar-stf-em-2018.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2021/02/ex-comandante-deixa-claro-que-exercito-tentou-intimidar-stf-em-2018.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2021/02/ex-comandante-deixa-claro-que-exercito-tentou-intimidar-stf-em-2018.shtml
https://revistaforum.com.br/politica/villas-boas-critica-igualdade-de-genero-luta-antirracista-e-ecologia-e-diz-que-conversa-com-bolsonaro-morrera-com-ele/
https://revistaforum.com.br/politica/villas-boas-critica-igualdade-de-genero-luta-antirracista-e-ecologia-e-diz-que-conversa-com-bolsonaro-morrera-com-ele/
https://revistaforum.com.br/politica/villas-boas-critica-igualdade-de-genero-luta-antirracista-e-ecologia-e-diz-que-conversa-com-bolsonaro-morrera-com-ele/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usou-r-704-mi-de-recursos-extraordinarios-para-fiocruz-produzir-cloroquina-contra-a-covid-diz-jornal/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usou-r-704-mi-de-recursos-extraordinarios-para-fiocruz-produzir-cloroquina-contra-a-covid-diz-jornal/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-usou-r-704-mi-de-recursos-extraordinarios-para-fiocruz-produzir-cloroquina-contra-a-covid-diz-jornal/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/villas-boas-revela-atuacao-politica-do-exercito-que-culminou-na-eleicao-de-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/villas-boas-revela-atuacao-politica-do-exercito-que-culminou-na-eleicao-de-bolsonaro


Descrição: Na semana passada, o presidente da República entregou ao novo titular
da Câmara dos Deputados a pauta legislativa de interesse do Executivo, contendo 
35 projetos já em tramitação no Congresso. Quem tem tantas metas a rigor não tem
nenhuma. Ainda mais quando se considera o escasso tempo -coisa de um ano- antes 
que as disputas voltadas para as próximas eleições paralisem os trabalhos 
legislativos.Leia mais (02/10/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/02/para-bolsonaro-a-prioridade-e-
devastar.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 14:22:01
Título: Deputados do PSB denunciam na PGR gastos milionários de militares com 
cerveja e picanha
Descrição: Parlamentares afirmam que compra reflete \uso de recursos com 
ostentação e superfaturamento\ por parte das Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputados-do-psb-denunciam-na-pgr-
gastos-milionarios-de-militares-com-cerveja-e-picanha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 01:07:48
Título: Lula: “Se eu tiver apenas mais um minuto de vida, esse minuto será 
dedicado em defesa do povo”
Descrição: Em evento de comemoração pelo aniversário de 41 anos do PT, ex-
presidente garantiu que vai para as ruas assim que tomar vacina, Haddad 
endossou: \Tira a camiseta do armário porque o PT começa a marchar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-eu-tiver-apenas-mais-um-
minuto-de-vida-esse-minuto-sera-dedicado-em-defesa-do-povo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 07:51:08
Título: Terra Yanomami: \famílias inteiras com covid onde o garimpo está fora de
controle\
Descrição: 7 bebês yanomamis morreram por covid desde início da pandemia: pior 
cenário em 30 anos, diz antropóloga Ana M. Machado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/terra-yanomami-familias-
inteiras-com-covid-onde-o-garimpo-esta-fora-de-controle

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 11:53:33
Título: PM reprime com gás de pimenta trabalhadores do BB durante paralisação em
Brasília
Descrição: Quarta-feira (10) tem paralisação nacional contra desmonte do Banco 
do Brasil, presidente do sindicato critica violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/pm-reprime-com-gas-de-pimenta-
trabalhadores-do-bb-durante-paralisacao-em-brasilia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 11:42:58
Título: Petroleiros organizam greve na Bahia para frear privatização da 
Petrobras
Descrição: Direção da estatal anunciou finalização da venda da Refinaria 
Landulpho Alves, na Bahia, por US$ 1,65 bilhão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/petroleiros-organizam-greve-na-
bahia-para-frear-privatizacao-da-petrobras

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 21:15:42
Título: Auxílio emergencial 2021 até o fim da pandemia no valor de R$ 600, 
defende a oposição
Descrição: Os partidos de oposição no Congresso PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV, 
PSOL estipularam como meta imediata lutar pelo auxílio emergencial de R$ 600, 
cada 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/auxilio-emergencial-de-r-600-ate-o-
fim-da-pandemia-defende-a-oposicao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 19:41:29
Título: Frente mista pede prorrogação do auxílio emergencial e divulga manifesto
Descrição: Parlamentares e movimentos sociais exigem, ainda, a ampliação do 
Bolsa Família
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/frente-mista-pede-prorrogacao-
do-auxilio-emergencial-e-divulga-manifesto
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 21:31:02
Título: Após forte oposição, autonomia do Banco Central é aprovada na Câmara
Descrição: Sociedade civil e Kim Kataguiri (DEM-SP) apontam \vício de 
iniciativa” e risco de judicialização no STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/apos-forte-oposicao-autonomia-
do-banco-central-e-aprovada-na-camara

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 07:44:52
Título: Dia da Mulher na Ciência: “Não basta levantar bandeira, devemos provar 
que podemos”  
Descrição: Data celebra a presença feminina na pesquisa científica, que, mesmo 
diante de avanços, ainda é pouca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/dia-da-mulher-na-ciencia-nao-
basta-levantar-bandeira-devemos-provar-que-podemos

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 19:56:58
Título: PGR pede à Corregedoria do CNMP que investigue procuradores da Lava Jato
Descrição: Deu ruim para os procuradores da falecida Lava Jato de Curitiba, pois
o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu à Corregedoria do Conselho 
Nacional do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pgr-pede-a-corregedoria-do-cnmp-
que-investigue-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 20:07:45
Título: Como a supremacia branca moldou a sociedade e até a geografia dos EUA
Descrição: Ideia de que pessoas brancas têm mais valor que pessoas não-brancas 
está presente no país desde o começo da escravidão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/como-a-supremacia-branca-moldou-
a-sociedade-e-ate-a-geografia-dos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 19:07:25
Título: Anvisa quer veto à redução do prazo para autorização de vacinas contra a
covid
Descrição: Brasil registrou registrou 59.602 novos casos, média móvel de óbitos 
está acima de mil há três semanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/anvisa-quer-veto-a-reducao-do-
prazo-para-autorizacao-de-vacinas-contra-a-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 17:53:34
Título: RS: com homenagens, gaúchos se despedem do chargista e cartunista Tacho
Descrição: Com 61 anos de idade e mais de 30 de carreira, profissional lutava 
contra um câncer de fígado há cerca de quatro anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/rs-com-homenagens-gauchos-se-
despedem-do-chargista-e-cartunista-tacho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 17:01:08
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Título: No Recife, bancários doam alimentos em ato contra a reestruturação do 
Banco do Brasil
Descrição: Com o mote \Sem o Banco do Brasil faltará comida na sua mesa\, o ato 
aconteceu na Praça do Diário, no centro da cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/no-recife-bancarios-doam-
alimentos-em-ato-contra-a-reestruturacao-do-banco-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 16:02:07
Título: Processo contra Cury é admitido e deputado pode ser cassado por assediar
Isa Penna
Descrição: “Não podemos baixar a guarda”, pede deputada do PSOL, relatoria do 
processo será do PT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/processo-contra-cury-e-admitido-
e-deputado-pode-ser-cassado-por-assediar-isa-penna
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 15:50:05
Título: Sem abastecimento, indígenas do Oeste do Paraná são obrigados a beber 
água de córrego
Descrição: Riacho cruza terras de fazendeiro e, por isso, comunidade tem medo de
intoxicação por agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/sem-abastecimento-indigenas-do-
oeste-do-parana-sao-obrigados-a-beber-agua-de-corrego
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 14:33:58
Título: Prejudicados por acordo bilionário, atingidos por crime da Vale em MG 
acionam STF
Descrição: Ação, que deve ser homologada nesta quarta (10), pede que Supremo aja
para reequilibrar valores previstos no acordo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/prejudicados-por-acordo-
bilionario-atingidos-por-crime-da-vale-em-mg-acionam-stf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-10 11:21:32
Título: Pastora Romi Bencke, alvo de ataques na internet, recebe apoio de 200 
organizações
Descrição: Líder religiosa sofreu difamação nas redes sociais após promover uma 
campanha contra discursos de ódio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/10/pastora-romi-bencke-alvo-de-
ataques-na-internet-recebe-apoio-de-200-organizacoes

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 22:52:25
Título: Um crime monstruoso
Descrição: Roberto Amaral* Em 1894, o capitão Alfred Dreyfus, inocente, foi 
condenado por um tribunal militar à degradação e ao degredo perpétuo “em recinto
fortificado”, isto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/um-crime-monstruoso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 21:49:40
Título: PSOL pede que Lira reveja mudança de local de comitê de imprensa da 
Câmara
Descrição: A bancada do PSOL enviou um memorando ao novo presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, para que ele reveja a decisão de mudar de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/psol-pede-que-lira-reveja-mudanca-
de-local-de-comite-de-imprensa-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 20:28:30
Título: Trump é alvo de investigação criminal nos EUA enquanto é julgado em 
impeachment
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Descrição: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vive um verdadeiro 
inferno depois que deixou a Casa Branca. Além de estar sendo julgado em um 
processo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/trump-e-alvo-de-investigacao-
criminal-nos-eua-enquanto-e-julgado-em-impeachment/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 14:20:33
Título: PDT protocola notícia-crime contra Bolsonaro no STF por colocar a vida 
da população em risco
Descrição: O PDT protocolou, nesta terça-feira (9), notícia-crime no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra o presidente da República Jair Bolsonaro (sem 
partido). A ação acusa o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pdt-protocola-noticia-crime-contra-
bolsonaro-no-stf-por-colocar-a-vida-da-populacao-em-risco/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-10 13:21:10
Título: Até o Globo prevê STF anulando a condenação de Lula por suspeição de 
Moro
Descrição: O jornal O Globo, lavajatista, prevê o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidindo pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro e anulando a condenação do ex-
presidente Lula. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/ate-o-globo-preve-stf-anulando-a-
condenacao-de-lula-por-suspeicao-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 10:50:22
Título: Herdeira de Moro, Gabriela Hardt manteve relação com procuradores da 
Lava Jato: “Ela é faca na caveira”
Descrição: Juíza, que copiou e colou decisão de Sergio Moro sobre o Triplex do 
Guarujá na condenação de Lula no caso do Sítio de Atibaia, atendeu pedido de 
procurador da Lava Jato imediatamente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/herdeira-de-moro-gabriela-
hardt-manteve-relacao-com-procuradores-da-lava-jato-ela-e-faca-na-caveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 10:22:04
Título: Governo Trump influenciou no aumento de mortes por Covid-19 nos EUA, diz
revista Lancet
Descrição: Relatório afirma que mais de 40% dos óbitos poderiam ter sido 
evitados se taxa de mortalidade no país fosse igual a de outras grandes 
economias
Url :https://revistaforum.com.br/global/governo-trump-influenciou-no-aumento-de-
mortes-por-covid-19-nos-eua-diz-revista-lancet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 02:42:46
Título: PSOL entrará com ação no STF contra autonomia do Banco Central
Descrição: Deputado Ivan Valente convidou outros partidos da oposição a apoiarem
a iniciativa conjunta contra “a captura do futuro do país pelas mãos dos 
banqueiros”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-entrara-com-acao-no-stf-contra-
autonomia-do-banco-central/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 00:57:28
Título: Repórter da Globo atuou como parça da Lava-Jato (mas “sujos” éramos nós)
Descrição: É lamentável que jornalistas tenham descido tão baixo, jogado sua 
ética na lama, para agradar os patrões e ascender profissionalmente
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/reporter-da-globo-atuou-
como-parca-da-lava-jato-mas-sujos-eramos-nos/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-02-11 00:46:01
Título: Estudo liderado pela UFRJ indica que Salles aproveitou a pandemia para 
“passar a boiada”
Descrição: Ministro cunhou o termo na reunião ministerial de abril de 2020 e, 
segundo pesquisadores brasileiros, britânicos e estadunidenses, cumpriu a 
promessa enfraquecendo a legislação e produzindo queda de 70% no número de 
multas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/estudo-liderado-pela-ufrj-indica-que-
salles-aproveitou-a-pandemia-para-passar-a-boiada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 23:09:07
Título: TSE cassa decisão que deu mandato a deputado federal Fernando Mineiro, 
do PT-RN
Descrição: Votos dados a Kerinho (PDT-RN), que teve candidatura indeferida, 
haviam sido anulados, deixando de contar para sua coligação e levando petista a 
ser proclamado eleito, advogado diz que vai recorrer da decisão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tse-cassa-decisao-que-deu-mandato-a-
deputado-federal-fernando-mineiro-do-pt-rn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 20:40:32
Título: A autodeclaração é uma conquista do movimento negro – Por Simone 
Nascimento
Descrição: Vivemos num país onde descendentes de africanos e indígenas, 
miscigenados pela colonização e escravização, já foram chamados de mulatos, 
cafuzos, mamelucos e outras dezenas de termos animalizantes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-autodeclaracao-e-uma-conquista-do-
movimento-negro-por-simone-nascimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 19:57:10
Título: Equipe da OMS anuncia que coronavírus pode ter circulado em outro lugar 
antes de Wuhan
Descrição: A organização disse, ainda, que a hipótese de que o vírus tenha sido 
vazado em um acidente de laboratório é “extremamente improvável”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/equipe-da-oms-anuncia-que-
coronavirus-pode-ter-circulado-em-outro-lugar-antes-de-wuhan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 19:25:25
Título: Kim Kataguiri desafia Eduardo Bolsonaro: “Alô Bananinha, o processo 
ainda não chegou, cadê?
Descrição: Dudão afirmou no começo do mês que Kim “terá agora que responder na 
Justiça. Ou prova todas as besteiras que falou (impossível) ou se dará mal”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/kim-kataguiri-desafia-eduardo-
bolsonaro-alo-bananinha-o-processo-ainda-nao-chegou-cade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 18:03:30
Título: Lula diz que está bem de saúde e já voltou a fazer caminhada
Descrição: Ex-presidente ficou três dias internado em hospital de SP e, em 
postagem, convidou militância para live do aniversário do PT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-diz-que-esta-bem-de-saude-e-ja-
voltou-a-fazer-caminhada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 17:43:44
Título: Aras encaminha ao CNMP ação do STJ contra procuradores da Lava Jato
Descrição: O ministro Humberto Martins acionou o PGR na última semana com base 
nas conversas da Operação Spoofing
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aras-encaminha-ao-cnmp-acao-do-stj-
contra-procuradores-da-lava-jato/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 17:36:56
Título: Vídeo: Pepe Mujica presta homenagem aos 41 anos do PT: “O impossível 
custa um pouco mais”
Descrição: Confira à série de eventos programados para marcar a passagem de mais
um ano de fundação do Partido dos Trabalhadores, comemorado nesta quarta (10)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-pepe-mujica-presta-homenagem-
aos-41-anos-do-pt-o-impossivel-custa-um-pouco-mais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 16:31:18
Título: Gilmar Mendes nega ter humilhado Moro em sentença: “É uma figura que me 
causa pena”
Descrição: Gilmar Mendes voltou a dizer ainda que Moro exercia \um tipo de 
chefia\ entre os procuradores da Lava Jato: \Era consultado. Reclamava de ações 
que tinham feito, como um chefe faz com relação a seus subordinados\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/gilmar-mendes-nega-ter-
humilhado-moro-em-sentenca-e-uma-figura-que-me-causa-pena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 15:37:59
Título: Erika Kokay é absolvida e comemora: “nunca fiz manobra pra fugir do 
processo, como faz Flávio Bolsonaro”
Descrição: “Se alguém ter que responder por desvio de recursos públicos não sou 
eu, são os familiares do presidente. O MP não recorreu e o meu processo foi 
transitado em julgado”, afirmou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/erika-kokay-e-absolvida-e-comemora-
nunca-fiz-manobra-pra-fugir-do-processo-como-faz-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 14:49:08
Título: Maiara Felício, vereadora mais votada de Nova Friburgo, sofre ataques 
racistas nas redes
Descrição: A vereadora do PT registrou BO após ser alvo de injúrias raciais e 
difamação por se posicionar contra a retomada das aulas presenciais no 
município. Veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/maiara-felicio-vereadora-mais-votada-
de-nova-friburgo-sofre-ataques-racistas-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 13:47:44
Título: Lula derrota Moro e Dallagnol no STF e JN da Globo esconde tudo
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a decisão da Segunda Turma 
do STF de liberar as mensagens de Sergio Moro e procuradores da Lava Jato para a
defesa do ex-presidente Lula.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-derrota-moro-e-dallagnol-no-stf-e-
jn-da-globo-esconde-tudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 13:32:18
Título: Até José Serra diz que autonomia do Banco Central é “moralmente 
perversa”
Descrição: A jornalista Hildegard Angel deu uma invertida em Serra e lembrou o 
senador da \entrega do pré-sal\. \Ainda faz demagogia com a miséria do povo, 
cujo futuro você ajudou a destruir. Você deveria se esconder, para nos poupar o 
desgosto de lembrar que existe\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ate-jose-serra-diz-que-autonomia-do-
banco-central-e-moralmente-perversa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 12:51:10
Título: Bolsonaro estuda criar uma “nova CPMF” para bancar retomada do auxílio 
emergencial
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Descrição: O governo deve apresentar um esboço do modelo do novo imposto 
“provisório” na primeira semana após o carnaval
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-estuda-criar-uma-nova-cpmf-
para-bancar-retomada-do-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 12:08:41
Título: Com Bolsonaro, preço da carne tem altas consecutivas há mais de um ano
Descrição: O presidente incentivou o setor a privilegiar o mercado externo, 
provocando a alta de preços do produto no país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-bolsonaro-preco-da-carne-tem-
altas-consecutivas-ha-mais-de-um-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 11:11:39
Título: Vice-presidente do partido de Bolsonaro não declara à Receita empresa em
paraíso fiscal
Descrição: Luis Felipe Belmonte é beneficiário em Luxemburgo de holding 
financeira  criada em 2013. Advogado dele é sócio de braço da empresa no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-presidente-do-partido-de-
bolsonaro-nao-declara-a-receita-empresa-em-paraiso-fiscal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-10 01:22:34
Título: Excluído por Bolsonaro, Mourão se reúne com 15 ministros no Conselho da 
Amazônia
Descrição: Encontro que será realizado na quarta-feira vai tratar sobre a saída 
das Forças Armadas do monitoramento da floresta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/excluido-por-bolsonaro-mourao-se-
reune-com-15-ministros-no-conselho-da-amazonia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-11 05:03:39
Título: Como a Rede Globo dita o que pensamos sobre raça no BBB 21
Descrição: A emissora compreende os brasileiros melhor que qualquer sociólogo da
USP e sabe vender opiniões de consumo fácil sobre raça.The post Como a Rede 
Globo dita o que pensamos sobre raça no BBB 21 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/11/como-rede-globo-dita-o-que-pensamos-
sobre-raca-bbb21/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-11 03:00:00
Título: Nada de alienante. Cultura pop é campo para mobilizações e articulações 
políticas. Entrevista com Thiago Soares
Descrição: Os mais entusiasmados com as possíveis mudanças de rumo no governo 
dos Estados Unidos se disse [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606510-nada-de-alienante-cultura-pop-e-campo-
para-mobilizacoes-e-articulacoes-politicas-entrevista-com-thiago-soares
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-10 03:00:00
Título: Cenário político e pandemia revelam autonomia de evangélicos e abertura 
para pautas progressistas. Entrevista especial com Jacqueline Moraes Teixeira
Descrição: Quem pesquisa os segmentos evangélicos insiste em destacar que não se
trata de uma massa homogênica e compacta, mas sim grupos com diferentes 
perspectivas e nuances. É o caso da antropóloga 
http://www.ihu.unisinos.br/606661-cenario-politico-e-pandemia-revelam-autonomia-
de-evangelicos-e-abertura-para-pautas-progressistas-entrevista-especial-com-
jacqueline-moraes-teixeira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-11 07:13:41
Título: Trump é acusado de ter sido 'comandante-chefe' de invasão ao Capitólio
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Descrição: Depois de discutir a constitucionalidade de julgar atos de um 
presidente que já deixou a Casa Branca - considerado legal por 56 senadores 
americanos -,  expectativa é que os senadores deem um veredicto na próxima 
segunda, dia 15.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/trump-acusado-de-ter-sido-comandante-chefe-
de-invasao-ao-capitolio-24878235
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-10 21:19:39
Título: O que é bacteremia, que levou o ex-presidente Lula a ser internado
Descrição: 'Invasão' do sistema sanguíneo por bactérias pode acontecer a partir 
de infecções pré-existentes ou de forma primária, em procedimentos odontológicos
e hospitalares.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56016704

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-10 18:02:23
Título: Brasil salvaria cerca de 90.000 vidas em 2021 se vacinasse toda a 
população em fevereiro, aponta estudo
Descrição: Pesquisa coordenada por professor da USP e da FGV mostra, a partir de
um modelo matemático, o impacto da imunização no número de mortes pela covid-19.
Se toda a população fosse vacinada em fevereiro, um cenário impossível, ainda 
assim o país teria 41.000 novas mortes até o fim do ano
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-10/brasil-salvaria-cerca-de-90000-
vidas-em-2021-se-vacinasse-toda-a-populacao-em-fevereiro-aponta-estudo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-10 21:30:13
Título: Bolsonaro busca patrocinadores para 63 milhões de hectares da Amazônia
Descrição: Governo quer que empresas e pessoas físicas do Brasil e do exterior 
doem dinheiro para preservar reservas naturais. Ambientalistas consideram a 
iniciativa como meramente propagandística
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-10/bolsonaro-busca-patrocinadores-
para-63-milhoes-de-hectares-da-amazonia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-10 22:50:34
Título: Emaranhado de recursos favorece Flavio Bolsonaro, que ganha tempo no 
escândalo das rachadinhas
Descrição: Senador ganhou mais 14 dias de respiro com o adiamento da análise de 
seus recursos para barrar investigação no STJ. Defesa também tenta congelar ação
no STF e na segunda instância
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-10/emaranhado-de-recursos-
favorece-flavio-bolsonaro-que-ganha-tempo-no-escandalo-das-rachadinhas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-10 00:00:00
Título: Damares convoca grupo para revisar o Programa Nacional de Direitos 
Humanos, que prevê desarmamento e a defesa de minorias
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro promoverá a revisão do Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH). A ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, publica nesta quinta (11) portaria para convocar um grupo 
de trabalho que discutirá o tema.Leia mais (02/10/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/damares-convoca-grupo-para-revisar-o-
programa-nacional-de-direitos-humanos.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-11 02:55:00
Título: Oposição teme que novo marco do câmbio incentive endividamento em dólar 
dos brasileiros
Descrição: A proposta foi aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/727497-oposicao-teme-que-novo-marco-do-
cambio-incentive-endividamento-em-dolar-dos-brasileiros/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-11 01:55:00
Título: Câmara aprova novo marco legal do mercado de câmbio
Descrição: Entre outros pontos, o projeto facilita o uso da moeda brasileira em 
transações internacionais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/727466-camara-aprova-novo-marco-legal-
do-mercado-de-cambio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 11 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quinta-feira 
(11), marcada pela aprovação de lei sobre autonomia do Banco Central, pela 
imposição de sanções dos EUA contra Mianmar e suspeitas de que a COVID-19 teria 
circulado na China ainda em outubro de 2019.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021116935703-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-11-de-fevereiro-/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-10 15:01:04
Título: Jovem negro e sem antecedentes foi condenado por “familiaridade” na voz
Descrição: Familiares, amigos e alunos buscam a inocência do educador Fernando 
Henrique dos Santos, que foi sentenciado a oito anos de prisão
Url :https://apublica.org/2021/02/jovem-negro-e-sem-antecedentes-foi-condenado-
por-familiaridade-na-voz/

https://apublica.org/2021/02/jovem-negro-e-sem-antecedentes-foi-condenado-por-familiaridade-na-voz/
https://apublica.org/2021/02/jovem-negro-e-sem-antecedentes-foi-condenado-por-familiaridade-na-voz/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021116935703-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-11-de-fevereiro-/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021116935703-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-11-de-fevereiro-/
https://www.camara.leg.br/noticias/727466-camara-aprova-novo-marco-legal-do-mercado-de-cambio/
https://www.camara.leg.br/noticias/727466-camara-aprova-novo-marco-legal-do-mercado-de-cambio/
https://www.camara.leg.br/noticias/727497-oposicao-teme-que-novo-marco-do-cambio-incentive-endividamento-em-dolar-dos-brasileiros/
https://www.camara.leg.br/noticias/727497-oposicao-teme-que-novo-marco-do-cambio-incentive-endividamento-em-dolar-dos-brasileiros/

