
       Boletim de Notícias – Brasil - 12/02/2021
                 www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 17:25:13
Título: Artigo | A fome não espera: volta do auxílio emergencial é fundamental 
para o povo
Descrição: O estado de miserabilidade tem se alastrado em todas as regiões do 
país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/artigo-a-fome-nao-espera-volta-
do-auxilio-emergencial-e-fundamental-para-o-povo

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-11 00:00:00
Título: Livro de general Villas Bôas é um histórico lixo golpista
Descrição: O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, 
militar mais poderoso da Terra, enfrentou as delinquências de Donald Trump 
recorrendo à Constituição americana. Por aqui, um general da reserva resolve 
narrar, em tom que aspira ao pudoroso, a ameaça golpista que fez para intimidar 
o Supremo.Leia mais (02/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2021/02/livro-de-general-villas-boas-e-um-
historico-lixo-golpista.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 00:18:14
Título: No Senado, Pazuello mente e diz que não sabia que oxigênio poderia 
faltar em Manaus
Descrição: Em 18 de janeiro, o ministro da Saúde deu a seguinte declaração: \No 
dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White 
Martins, de que poderia haver falta de oxigênio [em Manaus]\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-senado-pazuello-mente-e-diz-que-
nao-sabia-que-oxigenio-poderia-faltar-em-manaus/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 12:42:07
Título: Ministério da Saúde usou Fiocruz para produzir 4 milhões de comprimidos 
de cloroquina, diz jornal
Descrição: De acordo com a Folha de S.Paulo, a fundação gastou R$ 70,4 milhões 
para a produção de cloroquina e também de fosfato de oseltamivir (Tamiflu). 
Nenhum dos dois medicamentos tem eficácia contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116938367-ministerio-da-saude-
usou-fiocruz-para-produzir-4-milhoes-de-comprimidos-de-cloroquina-diz-jornal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 13:36:55
Título: Multinacionais de refrigerante terão subsídio de R$ 2 bilhões do governo
Bolsonaro
Descrição: Crédito tributário vale para empresas que comprarem insumos da 
Amazônia para a fabricação das bebidas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/multinacionais-de-refrigerante-terao-
subsidio-de-r-2-bilhoes-do-governo-bolsonaro/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-11 23:52:00
Título: Acordo para reparação de crime socioambiental de Brumadinho é alvo de 
críticas na Câmara
Descrição: Rompimento da barragem de rejeitos da Vale no município mineiro 
deixou 270 mortos em janeiro de 2019
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/727970-acordo-para-reparacao-de-crime-
socioambiental-de-brumadinho-e-alvo-de-criticas-na-camara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 02:35:10
Título: Após recorde de mortes por covid desde julho, Bolsonaro minimiza: “não 
adianta ficar em casa chorando”
Descrição: Presidente não se mostrou sensibilizado com os 1.452 óbitos 
registrados nesta quinta e defendeu que “é preciso voltar a trabalhar, porque 
sem economia não tem Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-recorde-de-mortes-por-covid-
desde-julho-bolsonaro-minimiza-nao-adianta-ficar-em-casa-chorando/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 11:08:42
Título: Oscar LGBT: Padre Júlio Lancelotti vence na categoria de “influencer do 
ano”
Descrição: Ao agradecer o prêmio do POC AWARDS, o padre afirmou que sempre vai 
lutar \contra a homofobia, contra a transfobia, contra todo o preconceito e 
contra toda a discriminação\
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/oscar-lgbt-padre-julio-lancelotti-vence-
na-categoria-de-influencer-do-ano/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 20:21:03
Título: Perdeu, Globo
Descrição: A Rede Globo não se conforma pela derrota na narrativa que 
transformou o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato em bandidos 
enquanto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/perdeu-globo-2/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 01:10:26
Título: Militares no Meio Ambiente: a devastação de ‘Bolsonero’ e do ‘Sinistro 
Salles’ – Por Carlos Minc
Descrição: Com IBAMA e ICMBio aparelhados pela caserna, INPE desprestigiado e 
desmatamento galopante, presidente fala agora em trazer civis de volta. Na minha
gestão, o Ministério do Meio Ambiente trabalhava pelo nosso verde e com o apoio 
do Exército
Url :https://revistaforum.com.br/rede/militares-no-meio-ambiente-a-devastacao-
de-bolsonero-e-do-sinistro-salles-por-carlos-minc/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 00:50:28
Título: O que significa a retirada dos militares da Amazônia anunciada por 
Mourão?
Descrição: Aparelhamento de órgãos de fiscalização do desmatamento faz com que a
retirada dos militares da Amazônia não represente luz no fim do túnel para o 
Brasil, segundo especialista ouvida pela Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116934881-o-que-significa-a-
retirada-dos-militares-da-amazonia-anunciada-por-mourao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 17:03:52
Título: Fechamento de agências do Banco do Brasil empobrece cidades menores, diz
sindicalista
Descrição: Sandra Trajano explica como reorganização do BB pode piorar serviços 
do banco, categoria paralisou nesta quarta (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/fechamento-de-agencias-do-banco-
do-brasil-empobrece-cidades-menores-diz-sindicalista

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 12:59:00

https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/perdeu-globo-2/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116934881-o-que-significa-a-retirada-dos-militares-da-amazonia-anunciada-por-mourao/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116934881-o-que-significa-a-retirada-dos-militares-da-amazonia-anunciada-por-mourao/
https://www.camara.leg.br/noticias/727970-acordo-para-reparacao-de-crime-socioambiental-de-brumadinho-e-alvo-de-criticas-na-camara/
https://www.camara.leg.br/noticias/727970-acordo-para-reparacao-de-crime-socioambiental-de-brumadinho-e-alvo-de-criticas-na-camara/
https://revistaforum.com.br/lgbt/oscar-lgbt-padre-julio-lancelotti-vence-na-categoria-de-influencer-do-ano/
https://revistaforum.com.br/lgbt/oscar-lgbt-padre-julio-lancelotti-vence-na-categoria-de-influencer-do-ano/
https://revistaforum.com.br/rede/militares-no-meio-ambiente-a-devastacao-de-bolsonero-e-do-sinistro-salles-por-carlos-minc/
https://revistaforum.com.br/rede/militares-no-meio-ambiente-a-devastacao-de-bolsonero-e-do-sinistro-salles-por-carlos-minc/
https://revistaforum.com.br/politica/apos-recorde-de-mortes-por-covid-desde-julho-bolsonaro-minimiza-nao-adianta-ficar-em-casa-chorando/
https://revistaforum.com.br/politica/apos-recorde-de-mortes-por-covid-desde-julho-bolsonaro-minimiza-nao-adianta-ficar-em-casa-chorando/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/fechamento-de-agencias-do-banco-do-brasil-empobrece-cidades-menores-diz-sindicalista
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/fechamento-de-agencias-do-banco-do-brasil-empobrece-cidades-menores-diz-sindicalista


Título: Setor de serviços tem a pior desempenho da série histórica em 2020, de 
acordo com IBGE
Descrição: Todas as 12 unidades da federação investigadas registraram taxas 
negativas, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e 
Rio Grande do Sul
Url :https://revistaforum.com.br/politica/setor-de-servicos-tem-a-pior-
desempenho-da-serie-historica-em-2020-de-acordo-com-ibge/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 23:29:14
Título: Enquanto Bolsonaro destrói o país, MP continua a perseguir José Dirceu, 
fora do governo há 16 anos
Descrição: Em janeiro, a Human Rights Watch acusou o presidente de sabotar o 
combate à Covid-19. E onde está o MPF? Atrás de Zé Dirceu
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/enquanto-bolsonaro-
destroi-o-pais-mp-continua-a-perseguir-jose-dirceu-fora-do-governo-ha-16-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 13:44:34
Título: Governo Bolsonaro se mostra tão ruim quanto o de FHC, varejo tem pior 
desempenho em 20 anos
Descrição: Vendas do comércio varejista em dezembro teve pior desempenho de 2020
Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, disse que não 
era momento de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/governo-bolsonaro-se-mostra-tao-
ruim-quanto-o-de-fhc-varejo-tem-pior-desempenho-em-20-anos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 15:49:26
Título:  Com aumentos seguidos do gás de cozinha, botijão chega a R$ 95 na 
Paraíba 
Descrição: 12 reajustes já ocorreram desde maio do ano passado, \como o probre 
vai sobreviver?\, diz consumidora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/com-aumentos-seguidos-do-gas-de-
cozinha-botijao-chega-a-r-95-na-paraiba

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 09:21:02
Título: Cármen Lúcia dá sinais de afastamento do grupo lavajatista do STF
Descrição: A ministra deixou comissão que analisa mudanças no regimento da 
Corte, do qual fazem parte Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carmen-lucia-da-sinais-de-afastamento-
do-grupo-lavajatista-do-stf/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 11:40:22
Título: Petista não pode desanimar nunca, diz Lula em ato de comemoração dos 41 
anos do PT
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-
feira (10) da comemoração dos 41 anos do PT, chamando a atenção do partido para 
a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/petista-nao-pode-desanimar-nunca-
diz-lula-em-ato-de-comemoracao-dos-41-anos-do-pt/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 12:35:07
Título: Dallagnol antecipou a Moro denúncia do PowerPoint contra Lula
Descrição: Conversa entre os dois aconteceu em fevereiro de 2016, enquanto a 
denúncia foi aberta em setembro do mesmo ano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-antecipou-a-moro-denuncia-
do-powerpoint-contra-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 20:07:45
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Título: Lula Rocha, ativista do movimento negro e militante do Círculo 
Palmarino, morre aos 36 anos
Descrição: O nome do ativista, Luiz Inácio Silva Rocha, era uma homenagem ao ex-
presidente Lula, que divulgou nota de pesar: \Partiu muito, muito jovem, com 
tanta coisa ainda para fazer pelo Espírito Santo e pelo Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/lula-rocha-ativista-do-movimento-
negro-e-militante-do-circulo-palmarino-morre-aos-36-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 11:35:58
Título: Desmoralizada, Lava Jato tenta requentar pirotecnias após investigação 
da PGR
Descrição: Algumas horas após o procurador-geral da República (PGR), Augusto 
Aras, pedir para que a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) investiguasse os ex-integrantes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/desmoralizada-lava-jato-tenta-
requentar-pirotecnias-apos-investigacao-da-pgr/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 21:59:09
Título: Lira não cede, e Comitê de Imprensa dará lugar à Presidência da Câmara
Descrição: Profissionais, entidades e parlamentares criticam mudança de espaço e
apontam riscos ao livre acesso à informação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/lira-determina-mudanca-do-
comite-de-imprensa-da-camara-para-o-subsolo-do-predio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 19:32:24
Título: Fiocruz rebate jornal e diz que não produziu cloroquina para pacientes 
com covid
Descrição: Brasil registra mais de 54 mil casos em um dia e média móvel de 
óbitos continua acima de 1 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/fiocruz-rebate-jornal-e-diz-que-
nao-produziu-cloroquina-para-pacientes-com-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 17:52:58
Título: Projeto de lei prevê prioridade na vacinação de professores do Rio 
Grande do Sul
Descrição: Proposta foi protocolada nesta terça-feira (9) na AL-RS, governo 
divulga esta semana plano de imunização da categoria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/projeto-de-lei-preve-prioridade-
na-vacinacao-de-professores-do-rio-grande-do-sul

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 16:55:44
Título: Após mobilização popular, 350 famílias evitam despejo em São Paulo 
durante a pandemia
Descrição: Na ocupação, vivem 200 famílias de haitianos e há pessoas com 
sintomas da covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/apos-mobilizacao-popular-350-
familias-evitam-despejo-em-sao-paulo-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 16:54:20
Título: Ceará: gasolina em alta dificulta vida de trabalhadores de aplicativos e
transportes
Descrição: \Hoje a corrida não paga o litro da gasolina\, diz mototaxista do 
Crato, onde o preço do combustível é mais elevado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/ceara-gasolina-em-alta-
dificulta-vida-de-trabalhadores-de-aplicativos-e-transportes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 16:12:27
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Título: RS: Governador recua e tira urgência de projeto que flexibiliza Lei dos 
Agrotóxicos
Descrição: Proposto por Eduardo Leite (PSDB), PL libera uso de agrotóxicos 
proibidos nos países de origem das empresas fabricantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/rs-governador-recua-e-tira-
urgencia-de-projeto-que-flexibiliza-lei-dos-agrotoxicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 14:56:05
Título: Governo do RS fecha 61 escolas estaduais em menos de um ano, denuncia 
sindicato
Descrição: De acordo com o CPERS, o governo de Eduardo Leite fechou, em nove 
meses, quase duas mil turmas de ensino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/governo-do-rs-fecha-61-escolas-
estaduais-em-menos-de-um-ano-denuncia-sindicato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 12:05:27
Título: Dieese: autonomia do BC dificultará \retomada\ da economia em futuros 
governos
Descrição: Com projeto aprovado na Câmara na quarta (10), mandatos do presidente
da República e do Banco Central não coincidem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/dieese-autonomia-do-bc-
dificultara-retomada-da-economia-em-futuros-governos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 10:30:04
Título: Ação no STF pede revisão de acordo entre Vale e Governo de MG, confira 
as demandas
Descrição: Ação não anula garantias já asseguradas e exige reparação integral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/acao-no-stf-pede-revisao-de-
acordo-entre-vale-e-governo-de-mg-confira-as-demandas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-11 09:06:15
Título: Manaus deverá chegar à terceira onda de contaminação, dizem 
pesquisadores
Descrição: Para o grupo, números altos da covid-19 ainda não são consequência da
nova cepa, que ainda irá se espalhar pelo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/11/manaus-devera-chegar-a-terceira-
onda-de-contaminacao-dizem-pesquisadores
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 23:29:13
Título: Equador: Rafael Correa quer impeachment de Lenín Moreno por ‘traição’ no
caso Assange
Descrição: O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, disse à Sputnik nesta 
quinta-feira (11) que pretende acusar seu sucessor, o atual presidente 
equatoriano, Lenín Moreno, por trair 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/equador-rafael-correa-quer-
impeachment-de-lenin-moreno-por-traicao-no-caso-assange/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 22:30:48
Título: STF rejeita direito ao esquecimento por 9 votos a 1
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (11) que 
é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Por 9 
votos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/stf-rejeita-direito-ao-
esquecimento-por-9-votos-a-1/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 18:34:22
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Título: Presidente da Câmara cobra governo sobre pagamento de auxílio 
emergencial de R$ 600
Descrição: Lira espera que governo encontre rapidamente alternativa para o 
auxílio emergencial “Todas as última reuniões foram para tratar da tramitação 
das matérias que subsidiarão o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/presidente-da-camara-cobra-governo-
sobre-pagamento-de-auxilio-emergencial-de-r-600/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-11 12:13:30
Título: Biden tem acesso às conversas telefônicas com Putin que Trump tentou 
esconder
Descrição: O presidente Joe Biden agora tem acesso a todas as conversas 
telefônicas com Putin que Trump fez um grande esforço para ocultar Durante os 
quatro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/biden-tem-acesso-as-conversas-
telefonicas-com-putin-que-trump-tentou-esconder/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 09:33:56
Título: Projeto de lei quer incluir perguntas sobre orientação sexual e 
identidade de gênero em censo demográfico
Descrição: O objetivo do PL do senador Fabiano Contarato é fazer com que a 
medida ofereça ao poder público dados estatísticos para reverter a escassez de 
políticas públicas destinadas à população LGBTQIA+.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/projeto-de-lei-quer-incluir-perguntas-
sobre-orientacao-sexual-e-identidade-de-genero-em-censo-demografico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 09:30:51
Título: Bolsonaro antecipa 2022 e ataca Flávio Dino
Descrição: Em evento na base de Alcântara para entrega de 125 títulos de 
propriedade de terra, Jair Bolsonaro voltou a exaltar a ditadura pela “grande 
obra” e antecipou uma possível disputa eleitoral em 2022, confrontando o 
governador Flávio Dino (PCdoB), um dos pré-candidatos do campo progressista. 
Mais tarde, em sua live semanal, Bolsonaro decidiu disparar novos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-antecipa-2022-e-ataca-flavio-
dino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 03:12:59
Título: Ex-ministros pretendem denunciar Bolsonaro no exterior por desfigurar 
Programa Nacional de Direitos Humanos
Descrição: Deputada federal Maria do Rosário, ex-ministra de Direitos Humanos e 
uma das líderes da iniciativa, comentou portaria de Damares Alves para alterar o
texto do programa: “é a destruição de uma política nacional”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-ministros-pretendem-denunciar-
bolsonaro-no-exterior-por-desfigurar-programa-nacional-de-direitos-humanos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 01:07:01
Título: PSB indica Molon como líder da oposição e sofre críticas de deputados de
outros partidos
Descrição: Talíria Petrone (PSOL) e Orlando Silva (PCdoB) questionaram a decisão
e cobraram que o nome fosse apresentado para todo o bloco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psb-indica-molon-como-lider-da-
oposicao-e-sofre-criticas-de-outros-partidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 00:34:47
Título: Eike Batista é condenado a 11 anos de prisão por corrupção privada
Descrição: Esta é a terceira sentença contra o empresário, que já acumula 28 
anos de prisão, somando as penas anteriores, defesa ainda pode recorrer
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/eike-batista-e-condenado-a-11-anos-de-
prisao-por-corrupcao-privada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 00:24:12
Título: Idosa toma vacina com placa de “fora, Bolsonaro”
Descrição: O protesto político em defesa do SUS e contra o presidente tem se 
tornado comum no momento da vacinação contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/idosa-toma-vacina-com-placa-de-fora-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 23:51:44
Título: STJD arquiva denúncia de racismo sofrido por Gérson em jogo do 
Brasileiro
Descrição: Relator do caso alega “falta de provas” de que Ramírez, jogador do 
Bahia, teria dito “cala a boca, negro” ao meia do Flamengo
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/stjd-arquiva-denuncia-de-racismo-
sofrido-por-gerson-em-jogo-do-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 22:29:34
Título: Programas militares viram alvo de Guedes, aponta portal de defesa
Descrição: Em editorial, DefesaNet denuncia possível avanço do ministro da 
Economia contra fundos militares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/programas-militares-viram-alvo-de-
guedes-aponta-portal-de-defesa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 22:12:21
Título: MPF pede que STJ mantenha condenação de Bolsonaro por fala homofóbica
Descrição: Declaração, dada ao CQC em 2011, foi que “não corria risco” de seus 
filhos serem gays, porque eles tiveram “boa educação” e ele foi “pai presente”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/mpf-pede-que-stj-mantenha-condenacao-
de-bolsonaro-por-fala-homofobica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 20:19:46
Título: Vamos falar de pedofilia? – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Pedofilia deveria ser um dos temas fundamentais da esquerda. 
Deveríamos ser os proponentes do tema, os precursores do assunto, os 
protagonistas do debate
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vamos-falar-de-pedofilia-por-pastor-ze-
barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 20:09:16
Título: Ex-integrante da Lava Jato admite que diálogos vazados eram como 
conversas “de botequim”
Descrição: O procurador Orlando Martello diz, ainda, que o Telegram era “uma 
área livre, uma área de descarrego em que expressamos emoção, indignação, 
protesto, brincadeiras… muitas vezes infantis”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-integrante-da-lava-jato-admite-que-
dialogos-vazados-eram-como-conversas-de-botequim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 19:28:34
Título: Fernanda Melchionna (PSOL) pede auditoria em gastos no Ministério da 
Defesa por suspeita de corrupção
Descrição: Deputada encaminhou pedido de investigação ao TCU por fatos como 
aumento expressivo de gastos e valores pagos aparentemente acima dos de mercado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fernanda-melchionna-psol-pede-
auditoria-em-gastos-no-ministerio-da-defesa-por-suspeita-de-corrupcao/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 19:25:38
Título: Criminalização de “fura fila” de vacina é aprovada na Câmara
Descrição: Projeto de lei prevê ainda multa e prisão não só para quem tomar a 
vacina indevidamente, mas também para casos de peculato e corrupção no plano de 
imunização, texto agora vai pra o Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/criminalizacao-de-fura-fila-de-vacina-
e-aprovada-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 18:34:11
Título: Home office é alvo de cibercriminosos, diz empresa que descobriu 
megavazamento de dados
Descrição: Além de informações de mais de 220 milhões de CPFs, PSafe identificou
que mais de 100 milhões de contas de celular estão expostas na deep web, 
autoridade diz que está investigando
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/home-office-e-alvo-de-cibercriminosos-
diz-empresa-que-descobriu-megavazamento-de-dados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 18:03:36
Título: Famílias celebram suspensão de reintegração de posse de fábrica 
abandonada em SP
Descrição: Cerca de 350 famílias moram no local. Polícia Militar chegou a ser 
acionada para o despejo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/familias-celebram-suspensao-de-
reintegracao-de-posse-de-fabrica-abandonada-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 15:55:59
Título: Camiseta que chama Moro de “safado” bomba nas redes e vira até fake news
com Cleo Pires
Descrição: Em uma busca pelas redes, a camiseta pode ser encontrada em vários 
sites. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/camiseta-que-chama-moro-de-
safado-bomba-nas-redes-e-vira-ate-fake-news-com-cleo-pires/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 15:09:02
Título: Bolsonaro louva a ditadura e confronta Flávio Dino em ato na base de 
Alcântara: “Meu estado do Maranhão”
Descrição: Após ensaiar o debate eleitoral com o governador Flávio Dino (PCdoB),
um dos virtuais candidatos do campo progressista em 2022, Bolsonaro disse que a 
base é uma das grandes obras de \21 anos de um regime um pouco diferente no 
país\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-louva-a-ditadura-
e-confronta-flavio-dino-em-ato-na-base-de-alcantara-meu-estado-do-maranhao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 13:22:13
Título: Petroleiros baianos protestam contra privatização da refinaria Landulpho
Alves
Descrição: Após um ano da greve histórica dos petroleiros, que paralisou cerca 
de 120 unidades do Sistema Petrobras, petroleiros da RLam cruzam os braços e 
atrasam quatro horas a entrada no expediente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/petroleiros-baianos-protestam-contra-
privatizacao-da-refinaria-landulpho-alves/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-11 13:21:10
Título: Maconha reduz a pressão arterial em pessoas mais velhas, aponta estudo
Descrição: Pesquisa revelou redução significativa nos valores da pressão 
arterial 24 horas após o uso da cannabis na versão fumada e em óleo
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Url :https://revistaforum.com.br/blogs/maconha-reduz-a-pressao-arterial-em-
pessoas-mais-velhas-aponta-estudo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-12 05:02:52
Título: O que o fascínio da extrema direita pelos esquadrões da morte de 
Pinochet tem a nos dizer
Descrição: Ao usar imagens da “serpente hoppeana”, oferecendo “passeios de 
helicóptero grátis”, os trumpistas defendem um programa de extermínio.The post O
que o fascínio da extrema direita pelos esquadrões da morte de Pinochet tem a 
nos dizer appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/12/fascinio-da-extrema-direita-pinochet/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-12 05:00:21
Título: ‘Revoluções não são feitas por pessoas pacientes’, diz fundador do 
Greenpeace, ONG que completa 50 anos
Descrição: RIO — No início era um bando de hippies, hoje, é a maior organização 
ambiental do planeta. Em 50 anos, o Greenpeace tornou-se onipresente em 
discussões de temas como biodiversidade, conservação dos oceanos e aquecimento 
global.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/um-so-planeta/revolucoes-nao-sao-feitas-
por-pessoas-pacientes-diz-fundador-do-greenpeace-ong-que-completa-50-anos-
24879953
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-12 05:00:04
Título: Machismo: como patrocinadores e repercussão mundial devem derrubar 
presidente de Tóquio-2020
Descrição: Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, 
deve renunciar nesta sexta-feira após repercussão negativa a respeito de suas 
declarações sexistas e depreciativas às mulheres. Segundo o jornal \The Japan 
Times\ é possível que ele seja substituído pelo ex-presidente da Associação 
Japonesa de Futebol e prefeito da Vila Olímpica, Saburo Kawabuchi.A renúncia, 
segundo outro jornal local, \Hokkoku Shimbun\, pode acontecer na reunião de 
membros da diretoria executiva e conselheiros do comitê.Kawabuchi, de 84 anos, 
representou o Japão no futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 e ajudou o 
país a ser co-anfitrião da Copa do Mundo em 2002, juntamente com a Coreia do 
Sul.
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/machismo-como-patrocinadores-repercussao-
mundial-devem-derrubar-presidente-de-toquio-2020-24878824
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-12 08:41:05
Título: Biden não terá política externa 'agressiva' e Brasil é aliado, diz 
porta-voz do Departamento de Estado dos EUA
Descrição: Diplomata americana afirmou ainda que afastar China de rede 5G do 
Brasil segue sendo prioridade para o país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56035398
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-11 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro lança app para regularização fundiária, mas não inclui
assentamentos
Descrição: O governo federal lançou na quarta-feira (10) o aplicativo Titula 
Brasil, correspondente a programa de regularização fundiária que leva o mesmo 
nome. No entanto, o app inicialmente está disponível somente para áreas de 
regularização, deixando os assentamentos de fora.Leia mais (02/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/governo-bolsonaro-lanca-app-para-regularizacao-
fundiaria-mas-nao-inclui-assentamentos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-02-12 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 12 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta sexta-feira (12), marcada pelo terceiro pior boletim diário de COVID-19 na
história do Brasil, pelo banimento da BBC na China e pela renúncia do presidente
do comitê olímpico Tóquio 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021216942355-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-12-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 23:10:13
Título: Sem apresentar provas, Pazuello diz que variante da COVID-19 da Amazônia
é 3 vezes mais contagiosa
Descrição: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em audiência com 
senadores nesta quinta-feira (11) que, de acordo com informações obtidas pela 
pasta após análises, a variante do coronavírus encontrada em Manaus é três vezes
mais contagiosa.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116941196-sem-apresentar-provas-
pazuello-diz-que-variante-da-covid-19-da-amazonia-e-3-vezes-mais-contagiosa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 12:52:11
Título: Arthur Lira pressiona Guedes por auxílio:  ministro precisa encontrar 
'alternativa imediata'
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quinta-feira
(11) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisa encontrar uma \solução\ 
para o pagamento do auxílio emergencial. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116938764-arthur-lira-pressiona-
guedes-por-auxilio--ministro-precisa-encontrar-alternativa-imediata/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 12:42:07
Título: Ministério da Saúde usou Fiocruz para produzir 4 milhões de comprimidos 
de cloroquina, diz jornal
Descrição: De acordo com a Folha de S.Paulo, a fundação gastou R$ 70,4 milhões 
para a produção de cloroquina e também de fosfato de oseltamivir (Tamiflu). 
Nenhum dos dois medicamentos tem eficácia contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021116938367-ministerio-da-saude-
usou-fiocruz-para-produzir-4-milhoes-de-comprimidos-de-cloroquina-diz-jornal/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-11 10:17:03
Título: Brasil: setor de serviços tem queda recorde de 7,8% em 2020, diz IBGE
Descrição: O tombo é o maior da série histórica do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012. No mês de dezembro, o segmento
caiu 0,2% na comparação com novembro, interrompendo a alta de seis meses 
seguidos.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021021116937515-brasil-setor-de-
servicos-tem-queda-recorde-de-78-em-2020-diz-ibge/
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