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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 15:02:22
Título: Explodem casos de Covid-19 em professores que voltaram às aulas em São 
Paulo
Descrição: Amostragem da Apeoesp com 155 escolas entre as 5100 de todo o estado 
aponta 278 casos até agora. Destas, cerca de 4000 voltaram às aulas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/explodem-casos-de-covid-19-em-
professores-que-voltaram-as-aulas-em-sao-paulo/

Fonte: Operamundi
Data: 2021-02-12
Título: Bela Gil: Reforma agrária é fundamental para democratizar acesso à 
comida
Descrição: “Muitas vezes a gente esquece de onde vem a nossa comida e que vem da
terra. Nesse sentido, a reforma agrária é fundamental para que a gente consiga 
democratizar a produção e o acesso ao alimento. É uma conexão direta”
Url : https://operamundi.uol.com.br/sub40/68516/sub40-bela-gil-reforma-agraria-
e-fundamental-para-democratizar-acesso-a-comida

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-13 07:00:06
Título: Título: Walmart vendendo carne de empresa ligada ao desmatamento na 
Amazônia
Descrição: Exclusivo: cadeias americanas Walmart, Costco e Kroger vendendo carne
brasileira produzida pela JBS ligada à destruição da floresta tropical 
brasileira. Três das maiores redes de supermercados dos EUA vendem carne bovina 
brasileira produzida por uma polêmica empresa de carnes ligada à destruição da 
floresta amazônica, revelou uma investigação. As gigantes do setor alimentício 
Walmart, Costco e Kroger - que juntas totalizaram vendas líquidas de mais de 
meio trilhão de dólares no ano passado - estão vendendo carne bovina brasileira 
importada da JBS, a maior empresa de carnes do mundo, que está associada ao 
desmatamento. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/13/walmart-selling-beef-
from-firm-linked-to-amazon-deforestation

Fonte: GGN
Data: 2021-02-12
Título: As trocas de favores da Lava Jato por cooperações internacionais
Descrição: Novas mensagens divulgadas da Força-Tarefa revelam os "favores" que 
os procuradores buscaram junto a autoridades norte-americanas e outras 
cooperações
Url : https://jornalggn.com.br/justica/as-trocas-de-favores-da-lava-jato-por-
cooperacoes-internacionais/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-12 17:00:14
Título: Mensagens indicam parceria com FBI na operação que mirou tríplex do 
Guarujá
Descrição: De acordo com diálogos, Lava Jato permitiu compartilhamento de provas
com o FBI em 2015, pedido foi formalizado no Ministério da Justiça apenas em 
2018
Url :https://apublica.org/2021/02/mensagens-indicam-parceria-com-fbi-na-
operacao-que-mirou-triplex-do-guaruja/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-12 14:54:43
Título: Lava Jato queria atingir Lula na cabeça, segundo novas mensagens vazadas
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Descrição: A defesa do ex-presidente Lula voltou ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), nesta sexta-feira (12), apresentando novas mensagens da Operação Spoofing
que provam as ilegalidades cometidas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-queria-atingir-lula-na-
cabeca-segundo-novas-mensagens-vazadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 18:48:46
Título: Gilmar Mendes chama parceria Lava Jato e Moro de “esquadrão da morte”
Descrição: Ministro do STF defende, em entrevista ao UOL, que Lula é “digno de 
um julgamento justo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-chama-parceria-lava-
jato-e-moro-de-esquadrao-da-morte/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 20:34:11
Título: STF forma maioria e derruba de vez veto de Bolsonaro à obrigatoriedade 
de máscara em locais públicos
Descrição: No ano passado, Bolsonaro usou a justificativa de “possível violação 
de domicílio” ao vetar trechos da lei que torna obrigatório uso de máscara em 
espaços públicos fechados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/stf-forma-maioria-e-derruba-de-vez-veto-
de-bolsonaro-a-obrigatoriedade-de-mascara-em-locais-publicos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-13 02:32:45
Título: Bombeiro acusado de obstruir investigações da morte de Marielle é 
condenado pela Justiça
Descrição: Segundo o Ministério Público, Maxwell Simões Correa era o dono do 
veículo que foi usado para esconder as armas que estavam num apartamento de 
Ronnie Lessa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bombeiro-acusado-de-obstruir-
investigacoes-da-morte-de-marielle-e-condenado-pela-justica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-13 00:43:18
Título: Argentina denuncia presença de submarino nuclear dos EUA no Atlântico 
Sul, incluindo Brasil
Descrição: Segundo o Ministério de Relações Exteriores do país vizinho, a 
embarcação USS Greeneville teria violado tratados internacionais, e estaria 
cobrindo faixa entre o Sul do Brasil e as Ilhas Malvinas
Url :https://revistaforum.com.br/global/argentina-denuncia-presenca-de-
submarino-nuclear-dos-eua-no-atlantico-sul-incluindo-brasil/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-012
Título: Bolsonaro diz não ter apego à cadeira presidencial: ‘É uma desgraça’... 
Descrição: O presidente reclamou de pressão para solucionar alta nos 
combustíveis: 'Só com fuzil na mão'
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-diz-nao-ter-apego-
a-cadeira-presidencial-e-uma-desgraca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 21:21:47
Título: TCU cobra Exército e Saúde sobre dados de distribuição de cloroquina
Descrição: Ministro do tribunal ainda pediu informações sobre quantidade 
fabricada do medicamento, cujo uso é defendido por Bolsonaro, e doação recebida 
dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/tcu-cobra-exercito-e-saude-sobre-
dados-de-distribuicao-de-cloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 15:42:35
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Título: Eduardo Pazuello não tem especialização em Logística, diz Jornal de 
Brasília
Descrição: As informações foram conseguidas pelo veículo através da Lei de 
Acesso à informação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-pazuello-nao-tem-
especializacao-em-logistica-diz-jornal-de-brasilia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-12 21:35:28
Título: Paredão do TCU: Exército e Capitão Cloroquina terão de explicar 
distribuição de cloroquina
Descrição: Deu muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro, o Capitão 
Cloroquina, e o Exército porque o Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou ao
Ministério 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/paredao-do-tcu-exercito-e-capitao-
cloroquina-terao-de-explicar-distribuicao-de-cloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 22:23:57
Título: Após trair Maia, ACM Neto emplaca ministro no governo Bolsonaro
Descrição: João Roma (Republicanos-BA) vai assumir o Ministério da Cidadania no 
lugar de Onyx Lorenzoni
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-trair-maia-acm-neto-emplaca-
ministro-no-governo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 23:40:17
Título: Governo Bolsonaro atrasa pagamento e retarda chegada de 13 milhões de 
doses de vacina
Descrição: Instituto Sérum, da Índia, ofereceu lote com 15 milhões para chegar 
na semana que vem, mas, com falha, só virão 2 milhões, diz site
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-atrasa-pagamento-
e-retarda-chegada-de-13-milhoes-de-doses-de-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 23:30:49
Título: Brasil pode ficar até duas semanas com vacinação paralisada, alerta 
epidemiologista
Descrição: Cidades como Manaus, Rio de Janeiro e Salvador já estão com seus 
estoques de vacinas quase zerados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-pode-ficar-ate-duas-semanas-
com-vacinacao-paralisada-alerta-epidemiologista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 23:19:40
Título: MPF quer explicação sobre leitos vagos em hospitais militares em Manaus
Descrição: Procuradoria deu 24 horas para que Ministério da Saúde, secretaria 
estadual da área e instituições prestem as informações
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mpf-quer-explicacao-sobre-leitos-
vagos-em-hospitais-militares-em-manaus/

Fonte: Xinhuanet
Título: Turismo brasileiro perde US$ 48 bilhões em 2020 devido à COVID-19
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/12/c_139739364.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 07:48:25
Título: Salles coloca 15% da Amazônia para “adoção” e deixa perguntas centrais 
sem resposta
Descrição: Carrefour foi anunciado já no lançamento como primeiro parceiro do 
programa Adote um Parque, governo não explica escolha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/salles-coloca-15-da-amazonia-
para-adocao-e-deixa-perguntas-centrais-sem-resposta
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Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-12 14:00:31
Título: Coca e Ambev manobram para lucrar com impostos e recebem R$ 1,6 bi de 
Paulo Guedes e Bolsonaro
Descrição: Fabricantes de refrigerantes voltam a cobrar créditos por impostos 
que nunca pagaram com decreto do governo federal – que ainda cogita legalizar 
fraude na produção de xaropes.The post Coca e Ambev manobram para lucrar com 
impostos e recebem R$ 1,6 bi de Paulo Guedes e Bolsonaro appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/12/coca-cola-e-ambev-lucram-com-impostos-
e-recebem-r-16-bi-de-guedes-e-bolsonaro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 19:12:15
Título: Funcionários da EBC acusam governo de censurar jornalistas da estatal
Descrição: Em \carta aberta\ comissão de trabalhadores afirma que os 
profissionais chegam a ser constrangidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/funcionarios-da-ebc-acusam-
governo-de-censurar-jornalistas-da-estatal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 13:02:02
Título: “Otário”: Mário Frias não responde acusações, mas ataca jornalista em 
redes sociais
Descrição: Secretário de Bolsonaro havia se negado a comentar denúncia do Brasil
de Fato, mas resolveu atacar o repórter
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/otario-mario-frias-nao-responde-
acusacoes-mas-ataca-jornalista-em-redes-sociais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 18:46:30
Título: Guedes sinaliza auxílio emergencial de R$ 250, mas quer corte de gastos 
liberado
Descrição: Brasil registra mais de 51 mil infectados pelo vírus em 24 horas, 
óbitos desde o início da pandemia somam 237 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/bolsonaro-sinaliza-auxilio-
emergencial-de-r-250-mas-quer-corte-de-gastos-liberado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 17:40:18
Título: Em Curitiba, direito à moradia esbarra na omissão do poder público
Descrição: Atividade na ocupação Nova Guaporé reuniu a Defensoria Pública, 
movimentos sociais e parlamentares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/em-curitiba-direito-a-moradia-
esbarra-na-omissao-do-poder-publico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 15:33:10
Título: Santa Catarina veta contratação de professores que integram grupo de 
risco para covid
Descrição: Para sindicato, artigo presente em edital é discriminatório e 
infringe ordem de classificação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/santa-catarina-veta-contratacao-
de-professores-que-integram-grupo-de-risco-para-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 13:34:17
Título: Registro de trabalho trans na Argentina recebe mais de 3 mil inscrições 
em uma semana
Descrição: Iniciativa segue decreto que destina 1% das vagas de trabalho no 
setor público a essa população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/registro-de-trabalho-trans-na-
argentina-recebe-mais-de-3-mil-inscricoes-em-uma-semana

https://theintercept.com/2021/02/12/coca-cola-e-ambev-lucram-com-impostos-e-recebem-r-16-bi-de-guedes-e-bolsonaro/
https://theintercept.com/2021/02/12/coca-cola-e-ambev-lucram-com-impostos-e-recebem-r-16-bi-de-guedes-e-bolsonaro/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/otario-mario-frias-nao-responde-acusacoes-mas-ataca-jornalista-em-redes-sociais
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/otario-mario-frias-nao-responde-acusacoes-mas-ataca-jornalista-em-redes-sociais
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/registro-de-trabalho-trans-na-argentina-recebe-mais-de-3-mil-inscricoes-em-uma-semana
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/registro-de-trabalho-trans-na-argentina-recebe-mais-de-3-mil-inscricoes-em-uma-semana
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/santa-catarina-veta-contratacao-de-professores-que-integram-grupo-de-risco-para-covid
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/santa-catarina-veta-contratacao-de-professores-que-integram-grupo-de-risco-para-covid
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/em-curitiba-direito-a-moradia-esbarra-na-omissao-do-poder-publico
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/em-curitiba-direito-a-moradia-esbarra-na-omissao-do-poder-publico
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/bolsonaro-sinaliza-auxilio-emergencial-de-r-250-mas-quer-corte-de-gastos-liberado
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/bolsonaro-sinaliza-auxilio-emergencial-de-r-250-mas-quer-corte-de-gastos-liberado
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/funcionarios-da-ebc-acusam-governo-de-censurar-jornalistas-da-estatal
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/funcionarios-da-ebc-acusam-governo-de-censurar-jornalistas-da-estatal


 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 12:02:58
Título: Trabalhadores acusam Petrobras de negligência e subnotificação de casos 
de covid-19
Descrição: Entidade de petroleiros contabiliza 60 mortes por covid desde o 
início da pandemia, Petrobras não apresenta dados totais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/trabalhadores-acusam-petrobras-
de-negligencia-e-subnotificacao-de-casos-de-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 11:42:56
Título: Grupo de Puebla lança um manifesto progressista de alternativa ao 
neoliberalismo
Descrição: Iniciativa de íderes progressistas, presidentes e ex-presidentes da 
América Latina defende a centralidade do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/grupo-de-puebla-lanca-um-
manifesto-progressista-de-alternativa-ao-neoliberalismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 08:18:50
Título: BNDES atua na contramão de grandes bancos públicos pelo mundo durante a 
pandemia
Descrição: Governo aprofunda desmonte de instituição que poderia contribuir no 
enfrentamento às consequências econômicas da covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/bndes-atua-na-contramao-de-
grandes-bancos-publicos-pelo-mundo-durante-a-pandemia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-13 00:42:34
Título: Mensagens da Vaza Jato serão legalizadas contra procuradores da Lava 
Jato, diz CNN
Descrição: A CNN Brasil afirma que as mensagens da Operação Spoofing, a Vaza 
Jato, serão legalizadas pela PGR na investigação de procuradores da falecida 
Lava Jato. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/mensagens-da-vaza-jato-serao-
legalizadas-contra-procuradores-da-lava-jato-diz-cnn/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-12 21:56:03
Título: Gilmar Mendes: ‘Lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo’
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse 
nesta sexta-feira (12) que o lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo. Gilmar foi
entrevistado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/gilmar-mendes-lavajatismo-e-pai-e-
mae-do-bolsonarismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-12 13:28:05
Título: Lava Jato operou à margem da “missão constitucional do MP”
Descrição: Em manifesto, os ex-procuradores questionam o “relacionamento 
informal” entre entre os procuradores e o ex-juiz Sergio Moro, agora flagrados 
pela Operação Spoofing Assinam o manifesto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-operou-a-margem-da-
missao-constitucional-do-mp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-12 13:09:39
Título: Depois da Ford, agora é a Audi que deixará de fabricar carros no Brasil.
‘A culpa é do Bolsonaro’, diz deputado do PT
Descrição: A Audi decidiu não fabricar mais no Brasil os carros de luxo da 
Volkswagen. Para o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), nas redes sociais, nesta sexta-
feira 

https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-operou-a-margem-da-missao-constitucional-do-mp/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-operou-a-margem-da-missao-constitucional-do-mp/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/gilmar-mendes-lavajatismo-e-pai-e-mae-do-bolsonarismo/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/gilmar-mendes-lavajatismo-e-pai-e-mae-do-bolsonarismo/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/mensagens-da-vaza-jato-serao-legalizadas-contra-procuradores-da-lava-jato-diz-cnn/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/mensagens-da-vaza-jato-serao-legalizadas-contra-procuradores-da-lava-jato-diz-cnn/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/bndes-atua-na-contramao-de-grandes-bancos-publicos-pelo-mundo-durante-a-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/bndes-atua-na-contramao-de-grandes-bancos-publicos-pelo-mundo-durante-a-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/grupo-de-puebla-lanca-um-manifesto-progressista-de-alternativa-ao-neoliberalismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/grupo-de-puebla-lanca-um-manifesto-progressista-de-alternativa-ao-neoliberalismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/trabalhadores-acusam-petrobras-de-negligencia-e-subnotificacao-de-casos-de-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/trabalhadores-acusam-petrobras-de-negligencia-e-subnotificacao-de-casos-de-covid-19


Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/depois-da-ford-agora-e-a-audi-que-
deixara-de-fabricar-carros-no-brasil-a-culpa-e-do-bolsonaro-diz-deputado-do-pt/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-13 01:13:20
Título: Gilmar Mendes revoga prisão de Marcelo Crivella
Descrição: Na decisão, o ministro aponta que não há mais necessidade de prisão 
domiciliar porque Crivella não é mais prefeito do Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-revoga-prisao-de-
marcelo-crivella/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 22:37:58
Título: Apesar do discurso antivacina de Bolsonaro, mãe do presidente é 
imunizada contra a Covid
Descrição: Olinda Bolsonaro, que tem 93 anos, recebeu a dose em sua casa na 
cidade de Eldorado (SP)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apesar-do-discurso-antivacina-de-
bolsonaro-mae-do-presidente-e-imunizada-contra-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 22:36:42
Título: Nova pesquisa mostra que brasileiros são contrários à privatização da 
Caixa
Descrição: Levantamento feito por movimento liberal aponta que índice de 
entrevistados contrários à venda de bancos públicos e outras estatais é maior 
que percentual de favoráveis a privatizações generalizadas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nova-pesquisa-mostra-que-brasileiros-
sao-contrarios-a-privatizacao-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 22:24:08
Título: Está nas mãos de Bolsonaro o Brasil ter mais vacinas – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: Neste momento, e sabemos que os técnicos da Anvisa têm esse 
compromisso, a agência não pode ficar parada, esperando que empresas ou 
instituições solicitem autorização emergencial. Ela deve ter postura ativa
Url :https://revistaforum.com.br/rede/esta-nas-maos-de-bolsonaro-o-brasil-ter-
mais-vacinas-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 21:12:52
Título: Deltan Dallagnol disse que dona Marisa poderia escolher colônia penal 
para passar a velhice
Descrição: Comentário jocoso do procurador aparece em um dos diálogos obtidos 
pela defesa do ex-presidente Lula nos arquivos da Operação Spoofing
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deltan-dallagnol-disse-que-dona-
marisa-poderia-escolher-colonia-penal-para-passar-a-velhice/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 21:02:10
Título: Leite e Agrotóxicos: Uma mistura que não deveria combinar – Por João 
Paulo Costa e Evandro Lucas
Descrição: Eduardo Leite faz apelo pela ciência no Twitter, muito embora isso 
tenha se revelado mero truísmo, pois a ignora quando o assunto é agrotóxico
Url :https://revistaforum.com.br/debates/leite-e-agrotoxicos-uma-mistura-que-
nao-deveria-combinar-por-joao-paulo-costa-e-evandro-lucas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 20:15:47
Título: Inspirado em ação do padre Júlio, grupo quebra pedras sob viaduto que 
abriga sem teto em Porto Alegre
Descrição: No mesmo ato, Cozinheiros do Bem distribuíram cestas básicas a 
moradores de rua e flores a quem passava no local
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inspirado-em-acao-do-padre-julio-grupo-
quebra-pedras-sob-viaduto-que-abriga-sem-teto-em-porto-alegre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 20:15:37
Título: Mensagens de Deltan mostram que FBI teria atuado em operação do Triplex 
do Guarujá
Descrição: \Se FBI entender desnecessário e houver decisão judicial, eu não 
teria receios em compartilhar…\, escreveu o procurador em 2015, conforme aponta 
nova reportagem da Vaza Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mensagens-de-deltan-mostram-que-fbi-
teria-atuado-em-operacao-do-triplex-do-guaruja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 20:09:19
Título: Enquanto Manaus tem 65,92% de aumento de mortes por Covid, Justiça 
suspende auxílio emergencial
Descrição: Entre 1 e 10 de janeiro, a capital do Amazonas contabilizou 270 
vítimas fatais do coronavírus, já em fevereiro, o número chegou a 448
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/enquanto-manaus-tem-6592-de-
aumento-de-mortes-por-covid-justica-suspende-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 19:30:13
Título: Bancários protestam contra desmonte e Banco do Brasil anuncia lucro de 
quase R$ 13,9 bilhões
Descrição: Direção do banco quer fechar 112 agências, sete escritórios e 242 
Postos de Atendimento, com corte de mais de 5 mil funcionários, manifestação foi
na Avenida Paulista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bancarios-protestam-contra-desmonte-e-
banco-do-brasil-anuncia-lucro-de-quase-r-139-bilhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 19:19:48
Título: Médica atende sem máscara em UPA de Goiânia
Descrição: Uso do equipamento de segurança é obrigatório em espaços públicos, 
principalmente em unidades de saúde, caso está sendo investigado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/medica-atende-sem-mascara-em-upa-de-
goiania/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 17:14:04
Título: MPF elaborou planilha para Gabriela Hardt julgar primeiro o que 
interessava à Lava Jato
Descrição: “Gabriela não sabe o que é prioridade. Combinei de criarmos uma 
planilha google e colocarmos o que é prioridade pra gente”, disse Dallagnol, em 
novas conversas vazadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mpf-elaborou-planilha-para-gabriela-
hardt-julgar-primeiro-o-que-interessava-a-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 16:54:11
Título: Vídeo: Fabiano Contarato diz a Pazuello que ele e Bolsonaro responderão 
por genocídio
Descrição: “As digitais de vocês estão nessas mortes”, afirmou o senador cara a 
cara com o ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-fabiano-cantarato-diz-a-
pazuello-que-ele-e-bolsonaro-responderao-por-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 16:22:53
Título: Transexual consegue pensão militar vitalícia
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Descrição: Mulher transgênero obteve certidão de nascimento com gênero feminino 
em 2018, seu pai era da Marinha, e, reconhecida como mulher, ela pediu para 
receber o benefício, concedido neste ano
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/transexual-consegue-pensao-militar-
vitalicia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 14:27:33
Título: Vídeo: Pastor evangélico quebra peças do Candomblé, filma a ação e diz 
que foi “em nome de Jesus”
Descrição: O babalorixá Natan de Oxaguiã registrou ocorrência na Delegacia de 
Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-pastor-evangelico-quebra-pecas-do-
candomble-filma-a-acao-e-diz-que-foi-em-nome-de-jesus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 14:24:42
Título: Lava Jato escondeu provas que mostravam inocência de Lula em palestras
Descrição: Ação da defesa do ex-presidente Lula, com base nas mensagens trocadas
entre os procuradores da Lava Jato, afirma que os procuradores de Curitiba 
subverteram a ordem dos poderes e pressionaram a PGR para denunciar Lula por 
“crime organizado”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lava-jato-escondeu-provas-que-
mostravam-inocencia-de-lula-em-palestras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 13:54:34
Título: Papa Francisco: “quem coloca armas nas mãos das crianças comete um crime
contra toda a humanidade”
Descrição: Frase do Pontífice veio acompanhada da hashtag #ChildrenNotSoldiers
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/papa-francisco-quem-coloca-armas-
nas-maos-das-criancas-comete-um-crime-contra-toda-a-humanidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 13:37:17
Título: Carlos Bolsonaro chama jornalistas de “escória maldita” e diz que 
subsolo da Câmara “é um paraíso”
Descrição: Carluxo retuitou mensagem de Sérgio Camargo que diz: “Se houver um 
terceiro ou quatro subsolo, melhor!”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/carlos-bolsonaro-chama-
jornalistas-de-escoria-maldita-e-diz-que-subsolo-da-camara-e-um-paraiso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 12:59:34
Título: Amaury Ribeiro Jr.: “Lava Jato acaba quando investigações chegam em 
Serra, Aécio e Beto Richa”
Descrição: Jornalista revela ainda que estrutura da operação ficou abalada 
depois da prisão de Andrea Neves
Url :https://revistaforum.com.br/politica/amaury-ribeiro-jr-lava-jato-acaba-
quando-investigacoes-chegam-em-serra-aecio-e-beto-richa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 11:41:03
Título: Brasil tem alta de 5% no número de mortes violentas em 2020, diz 
levantamento do G1
Descrição: A alta mais expressiva de mortes foi na região Nordeste, com aumento 
de 20%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-tem-alta-de-5-no-numero-de-
mortes-violentas-em-2020-diz-levantamento-do-g1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 10:49:36
Título: Juíza dá bronca em Flávio Bolsonaro por denúncia contra Bonner e Renata 
Vasconcellos
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Descrição: Filho do presidente havia denunciado os âncoras do Jornal Nacional 
por reportagem sobre \rachadinhas\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/juiza-da-bronca-em-flavio-bolsonaro-por-
denuncia-contra-bonner-e-renata-vasconcellos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-12 10:20:26
Título: Flávio Dino responde ameaças de Bolsonaro: “Não tenho medo nem de 
polícia nem de milícia”
Descrição: O presidente chegou a ameaçar usar a Polícia Federal contra a 
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-responde-ameacas-de-
bolsonaro-nao-tenho-medo-nem-de-policia-nem-de-milicia/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-13 06:00:16
Título: Bolsonaristas criticam banimentos, mas apresentaram 57 pedidos de 
censura judicial
Descrição: Os bolsonaristas estão empertigados contra o banimento de perfis de 
militantes que transgridem as regras de usuários das redes sociais, espalhando 
conteúdo mentiroso ou propagando discurso de ódio, mas fingem esquecer que eles 
mesmos têm um histórico de ações na Justiça para remover conteúdo, que, aí sim, 
em muitos casos, são tentativas de censura judicial.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaristas-criticam-banimentos-
mas-apresentaram-57-pedidos-de-censura-judicial-24879379
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-13 06:15:58
Título: MP processa professora da UFRJ por escravizar idosa por 41 anos
Descrição: O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) moveu uma
ação contra uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
acusada de manter uma empregada doméstica em trabalho análogo à escravidão por 
41 anos e sacar seu auxílio emergencial. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mp-processa-professora-da-ufrj-por-
escravizar-idosa-por-41-anos-24881978
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-12 22:55:58
Título: Pazuello lança mão de ginástica retórica para negar ações controversas 
do Ministério da Saúde na pandemia
Descrição: Sob a mira da PF e ameaça de CPI, ministro testa defesa no Senado e 
nega atraso nas ações da pandemia, promete vacinação geral ainda em 2021 e nega 
que pasta indicou cloroquina
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-12/pazuello-lanca-mao-de-
ginastica-retorica-para-negar-acoes-controversas-do-ministerio-da-saude-na-
pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-12 00:00:00
Título: Justiça encerra inquérito contra Bonner e Renata após censura no caso da
'rachadinha' de Flávio
Descrição: A Justiça do Rio de Janeiro encerrou no dia 21 de janeiro o inquérito
que investigava os apresentadores do Jornal Nacional, da TV Globo, William 
Bonner e Renata Vasconcellos. O procedimento havia sido aberto na Delegacia de 
Repressão aos Crimes de Informática a partir de notícia-crime apresentada pelo 
senador Flávio Bolsonaro (Republicanos).Leia mais (02/12/2021 - 16h56)
Url 
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: São Paulo aplicará multa de até R$ 98 mil para quem furar fila da vacina

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/justica-encerra-inquerito-contra-bonner-e-renata-apos-censura-no-caso-da-rachadinha-de-flavio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/justica-encerra-inquerito-contra-bonner-e-renata-apos-censura-no-caso-da-rachadinha-de-flavio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/justica-encerra-inquerito-contra-bonner-e-renata-apos-censura-no-caso-da-rachadinha-de-flavio.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-12/pazuello-lanca-mao-de-ginastica-retorica-para-negar-acoes-controversas-do-ministerio-da-saude-na-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-12/pazuello-lanca-mao-de-ginastica-retorica-para-negar-acoes-controversas-do-ministerio-da-saude-na-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-12/pazuello-lanca-mao-de-ginastica-retorica-para-negar-acoes-controversas-do-ministerio-da-saude-na-pandemia.html
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mp-processa-professora-da-ufrj-por-escravizar-idosa-por-41-anos-24881978
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mp-processa-professora-da-ufrj-por-escravizar-idosa-por-41-anos-24881978
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaristas-criticam-banimentos-mas-apresentaram-57-pedidos-de-censura-judicial-24879379
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaristas-criticam-banimentos-mas-apresentaram-57-pedidos-de-censura-judicial-24879379
https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-responde-ameacas-de-bolsonaro-nao-tenho-medo-nem-de-policia-nem-de-milicia/
https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-responde-ameacas-de-bolsonaro-nao-tenho-medo-nem-de-policia-nem-de-milicia/
https://revistaforum.com.br/midia/juiza-da-bronca-em-flavio-bolsonaro-por-denuncia-contra-bonner-e-renata-vasconcellos/
https://revistaforum.com.br/midia/juiza-da-bronca-em-flavio-bolsonaro-por-denuncia-contra-bonner-e-renata-vasconcellos/


Descrição: A pena máxima é direcionada ao agente público que descumprir a ordem 
do cronograma e for imunizado antes do tempo devido. O projeto de lei foi 
sancionado pelo governador do estado João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (12).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021316947257-sao-paulo-aplicara-
multa-de-ate-r-98-mil-para-quem-furar-fila-da-vacina/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-13 00:55:37
Título: Governo altera 4 decretos para facilitar compra e registro de armas
Descrição: Uma das mudanças foi aumentar, de quatro para seis, o número máximo 
de armas de uso permitido para pessoas com Certificado de Registro de Arma de 
Fogo. A Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou texto alegando que
as medidas são destinadas a \desburocratizar procedimentos\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021316947188-governo-altera-4-
decretos-para-facilitar-compra-e-registro-de-armas/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-12 15:00:22
Título: Plano de vacinação contra Covid-19 exclui indígenas do Rio Grande do 
Norte e do Piauí
Descrição: Sem territórios demarcados pela União, mais de 12 mil indígenas 
ficaram de fora do grupo prioritário de vacinação
Url :https://apublica.org/2021/02/plano-de-vacinacao-contra-covid-19-exclui-
indigenas-do-rio-grande-do-norte-e-do-piaui/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-12 13:10:22
Título: Podcast: O recordista de impeachments
Descrição: O episódio desta semana fala com duas repórteres que participam do 
especial da Pública que apura todos os pedidos contra Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2021/02/podcast-o-recordista-de-impeachments/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-12 20:13:35
Título: Relato | O legado duradouro do Destacamento Vermelho de Mulheres da 
China
Descrição: Acompanhe a experiência no parque temático dedicado às mulheres da 
primeira brigada feminina do país asiático
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/12/relato-o-legado-duradouro-do-
destacamento-vermelho-de-mulheres-da-china
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