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Fonte: Prestesaressurgir
Data: 2021-02-12
Título: Camarada Olga Benario Prestes, presente!!!
Descrição: Há 113 anos atrás, no dia 12 de fevereiro de 1908, em Munique, na 
Alemanha, nascia Olga, uma jovem comunista na luta pela revolução mundial. Aos 
16 anos de idade, saiu de casa e juntou-se às lutas da juventude trabalhadora no
distrito "vermelho" de Neukölln, em Berlim. Membro destacada da Juventude 
Comunista, foi logo aceita nas fileiras do Partido Comunista da Alemanha (KPD)
Url : http://prestesaressurgir.blogspot.com/2021/02/113-anos-do-nascimento-de-
olga-benario.html?m=1

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-15 08:29:29
Título: Bolsa Família: taxar ricos para financiar política social elevaria PIB 
em 2,4%, diz estudo da USP
Descrição: Segundo grupo de pesquisa da economista Laura Carvalho, redistribuir 
renda pode ajudar na recuperação da economia sem agravar a situação fiscal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56049425

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-14
Título: Além de picanha e cerveja, verba pública pagou bacalhau e uísque para 
militares
Descrição: Além das mais de 700 toneladas de carne para churrasco e 80 mil 
cervejas bancadas com dinheiro público, documentos obtidos pelo Congresso em 
Foco mostram que as Forças Armadas também compraram mais de nove mil quilos de 
filé de bacalhau, 139 mil quilos de lombo do mesmo peixe, além de dez garrafas 
de uísques 12 anos para o Comando do Exército e de 660 de conhaque para o 
Comando da Marinha.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/14/alem-de-picanha-e-cerveja-verba-
publica-pagou-bacalhau-e-uisque-para-militares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 16:14:53
Título: Ineficácia: internautas resgatam tuíte do Exército sobre envio de 
cloroquina ao Amazonas
Descrição: Redes sociais têm usado uma postagem do Exército de maio de 2020 para
confrontar a tese de que cloroquina seria eficaz contra a Covid, já que o 
Amazonas vive explosão de casos da doença mesmo após receber carregamentos do 
medicamento
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ineficacia-internautas-resgatam-
tuite-do-exercito-sobre-envio-de-cloroquina-ao-amazonas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-14 18:52:18
Título: Brasil se aproxima de 240 mil mortes por covid e tem a pior média móvel 
desde julho
Descrição: Dados do Conass apontam 713 óbitos e 24.759 infectados registrados 
nas últimas 24 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/14/brasil-se-aproxima-de-240-mil-
mortes-por-covid-e-tem-a-pior-media-movel-desde-julho

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 00:44:44
Título: Drauzio Varella critica vacinação contra a Covid no Brasil: “Virou uma 
bagunça”
Descrição: Segundo o médico, o Ministério da Saúde é comandado por pessoas 
amadoras que não entendem de imunização em massa
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/drauzio-varella-critica-vacinacao-
contra-a-covid-no-brasil-virou-uma-bagunca/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-14 16:32:30
Título: Artigo | A queda livre na popularidade do governo Bolsonaro no Nordeste
Descrição: Precisamos de vacina tanto quanto do auxílio emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/14/artigo-a-queda-livre-na-
popularidade-do-governo-bolsonaro-no-nordeste
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 14:59:03
Título: Caçada judicial: É preciso atingir Lula na cabeça, escreveu procuradora
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta mais um diálogo vazado entre
procuradores na Operação Lava Jato, obtidos pela Operação Spoofing. Desta vez a 
procuradora Carolina Rezende aparece dizendo: \precisamos atingir Lula na cabeça
(prioridade número 1)\.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cacada-judicial-e-preciso-atingir-lula-
na-cabeca-escreveu-procuradora/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 00:57:34
Título: Atiradores, esquartejadores e tarados, diz Wadih Damous sobre 
procuradores da Lava Jato
Descrição: O ex-deputado ainda ironizou e classificou os procuradores da 
operação como \gente esquisita\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atiradores-esquartejadores-e-tarados-
diz-wadih-damous-sobre-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 19:44:51
Título: Na era Lula o Brasil voltou a gostar de si, diz Matheus Nachtergaele
Descrição: Ator também declarou que ninguém quer viver na “ignorância 
terraplanista” e que “fomos treinados para odiar um fantasma comunista que nunca
existiu”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/na-era-lula-o-brasil-voltou-a-gostar-
de-si-diz-matheus-nachtergaele/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 17:30:29
Título: Jânio, a Lava Jato e a pergunta de Brizola: “Onde está a CIA?” – Por 
Fernando Brito
Descrição: Logo depois da prisão de Lula, o obcecado Dallagnol viajou para os 
Estados Unidos. “Foi à Disney.” Logo naqueles dias tumultuosos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/janio-a-lava-jato-e-a-pergunta-de-
brizola-onde-esta-a-cia-por-fernando-brito/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-14 20:42:30
Título: O que Julian Assange ainda faz na prisão 
Descrição: Os EUA esgotam os prazos para apresentar os argumentos de apelação à 
Justiça britânica, mais de um mês depois de uma juíza negar a extradição do 
fundador do Wikileaks
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-14/o-que-julian-assange-
ainda-faz-na-prisao.html
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-14 19:30:17
Título: Hacker que ferrou Moro e Dallagnol afirma que era fã da Lava Jato
Descrição: O hacker Walter Delgatti Neto, de Araraquara (SP), disse à revista 
Veja que era fã da Lava Jato e que invadiu os arquivos do procurador 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/hacker-que-ferrou-moro-e-dallagnol-
afirma-que-era-fa-da-lava-jato/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-14 18:50:43
Título: Bolsonaro aglomera na praia enquanto a folia é proibida para o povo
Descrição: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com esse ditado na cabeça, o
presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo, o Zero Três, aglomeram na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsonaro-aglomera-na-praia-
enquanto-a-folia-e-proibida-para-o-povo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-14 00:18:33
Título: CUT: Lava Jato destruiu economia nacional, empregos e direitos
Descrição: O vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner 
Freitas, disse em uma live do PT, na sexta-feira (12), que a Lava Jato destruiu 
cadeias 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/cut-lava-jato-destruiu-economia-
nacional-empregos-e-direitos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 17:40:25
Título: Ford derruba liminar na Justiça e agora pode demitir em massa na Bahia 
sem aval do sindicato
Descrição: Empresa, que encerrou produção no Brasil, não precisa mais negociar 
com a categoria para demitir os trabalhadores, conforme havia sido determinado 
pela Justiça do Trabalho
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/ford-derruba-liminar-na-justica-e-
agora-pode-demitir-em-massa-na-bahia-sem-aval-do-sindicato/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-14 15:29:57
Título: Ato em Guaianases denuncia genocídio do povo negro e exige “justiça por 
Gabriel”
Descrição: Protesto ocorreu na zona leste de São Paulo, no exato local onde o 
jovem de 18 anos foi assassinado há 29 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/14/ato-em-guaianases-denuncia-
genocidio-do-povo-negro-e-exige-justica-por-gabriel
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 00:51:15
Título: Testemunha do massacre de Pau D’Arco foi ameaçada antes de ser morta, 
mostra Fantástico
Descrição: Fernando dos Santos Araújo foi assassinado em janeiro com tiro na 
nuca, ele pretendia sair do lote em que vivia, próximo à Fazenda Lucia, no dia 
seguinte ao que foi morto
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/testemunha-do-massacre-de-pau-darco-
foi-ameacada-antes-de-ser-morta-mostra-fantastico/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-14 14:26:40
Título: Uso de Ivermectina contra covid está comprometendo fígado de pacientes, 
dizem médicos
Descrição: Medicamento para tratar lombriga e piolhos tem sido usado de forma 
equivocada contra coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/14/uso-de-ivermectina-contra-covid-
esta-comprometendo-figado-de-pacientes-dizem-medicos
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 00:43:15
Título: Fantástico aponta elo de Eduardo Bolsonaro com deputado que teria 
colocado assessores para fazer serviços domésticos
Descrição: Ruy Irigaray é acusado por ex-funcionários de usar servidores 
comissionados para fazer reforma e limpeza em sua casa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fantastico-aponta-elo-de-eduardo-
bolsonaro-com-deputado-que-teria-colocado-assessores-para-fazer-servicos-
domesticos/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 00:42:22
Título: “O povo não quer armas. A população anseia por vacinas”, diz Rodrigo 
Maia
Descrição: O ex-presidente da Câmara dos Deputados criticou o presidente 
Bolsonaro por achar que \seu mundo extremo representa o país\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-povo-nao-quer-armas-a-populacao-
anseia-por-vacinas-diz-rodrigo-maia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 00:02:20
Título: Decreto sobre armas invade competência do Congresso, diz vice-presidente
da Câmara
Descrição: Medida também foi criticada por parlamentares da oposição que 
pretendem trabalhar pela derrubada do decreto de Bolsonaro sobre armas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/decreto-sobre-armas-invade-
competencia-do-congresso-diz-vice-presidente-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 22:35:48
Título: Rui Costa (PT) vai à Justiça para evitar volta às aulas em meio a 
disparada de casos de Covid na Bahia
Descrição: Decisão judicial determinou que atividades presenciais sejam 
retomadas no estado, governo petista lembrou que pandemia passa por piora
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rui-costa-pt-vai-a-justica-para-
evitar-volta-as-aulas-em-meio-a-disparada-de-casos-de-covid-na-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 22:29:54
Título: OMS desmente New York Times e afirma que governo da China colaborou com 
investigação sobre o coronavírus
Descrição: Médicos e pesquisadores que integraram a equipe da OMS foram às redes
para afirmar que reportagem publicada é “vergonhosa” e “serve apenas para 
alimentar narrativas de interesse do jornal”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oms-desmente-new-york-times-e-afirma-
que-governo-da-china-colaborou-com-investigacao-sobre-o-coronavirus/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 19:53:59
Título: No Rio, fiscais acabam com baile de Carnaval no Jockey Club, veja vídeo
Descrição: No total, 4 locais foram interditados por aglomeração e 3 
equipamentos de som foram apreendidos na madrugada deste domingo (14) na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/no-rio-fiscais-acabam-com-baile-de-
carnaval-no-jockey-club-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 13:58:08
Título: Vergonha internacional: jornalista do Washington Post pega Covid no 
Brasil e médico receita ivermectina
Descrição: Em artigo publicado no periódico estadunidense, Terrence McCoy narrou
sua experiência em contrair Covid no Brasil e se deparar com o discurso 
bolsonarista do \tratamento precoce\, que não tem eficácia contra a doença, por 
parte de um médico, \O mito continua\
Url :https://revistaforum.com.br/global/vergonha-internacional-jornalista-do-
washington-post-pega-covid-no-brasil-e-medico-receita-ivermectina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-14 11:52:03
Título: “Partido” de Bolsonaro fracassa: Aliança pelo Brasil filia apenas 13% do
mínimo necessário de apoiadores
Descrição: Diante do cenário, o presidente negocia sua entrada no Patriota, 
partido de sua preferência para disputar a reeleição em 2022
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/partido-de-bolsonaro-fracassa-alianca-
pelo-brasil-filia-apenas-13-do-minimo-necessario-de-apoiadores/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-14 05:04:00
Título: Quem é Loester Trutis, o deputado da bancada da bala que forjou o 
próprio atentado
Descrição: O maior lobista pró-armas de Bolsonaro só não está preso graças ao 
pacote que Sergio Moro chamava de anticrime.The post Quem é Loester Trutis, o 
deputado da bancada da bala que forjou o próprio atentado appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/14/quem-e-loester-trutis-o-deputado-da-
bancada-da-bala-que-forjou-o-proprio-atentado/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-14 00:00:00
Título: Embate entre Doria e Bolsonaro vai além da vacina e atinge ao menos oito
obras em São Paulo
Descrição: O antagonismo adotado pelo governador João Doria (PSDB) em relação ao
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ultrapassou a retórica inflamada e a já 
conhecida guerra da vacina e hoje é apontado como um empecilho para ao menos 
oito projetos do Governo de São Paulo que dependem da administração federal.Leia
mais (02/14/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/embate-entre-doria-e-bolsonaro-vai-alem-da-vacina-e-atinge-
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