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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 19:23:44
Título: Um dia após recorde, Brasil registra segunda pior média diária de mortes
por covid-19
Descrição: Supremo autoriza diligências da Polícia Federal em investigação sobre
atuação do ministro da Saúde na crise de Manaus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/um-dia-apos-recorde-brasil-
registra-segunda-pior-media-diaria-de-mortes-por-covid-19

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-15 20:13:00
Título: Etchegoyen: Post de Villas Bôas só intimidaria se ministros fossem 
covardes
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39664/Etchegoyen--Post-de-Villas-
Boas-so-intimidaria-se-ministros-fossem-covardes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 17:29:50
Título: Liderança Tembé é assassinada no Pará, CPT aponta aumento de crimes 
contra indígenas
Descrição: Indígenas afirmam que Isac Tembé, de 24 anos, foi morto pela Polícia 
Militar, crime aconteceu na sexta (12)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/lideranca-tembe-e-assassinada-
no-estado-do-para-e-indigenas-clamam-por-justica

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 15:21:50
Título: “Perdi, senhor, perdi”: com oito tiros nas costas, PM assassina mais um 
jovem negro
Descrição: Às vésperas de completar 24 anos, o cabeleireiro Alan Diego morreu 
após operação policial em Franca, interior de SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/perdi-senhor-perdi-com-oito-
tiros-nas-costas-pm-assassina-mais-um-jovem-negro

Fonte: MST
Data: 2021-02-15
Título: Fome: a chaga histórica se reabre e atinge sempre os pés descalços
Descrição: Desmonte de políticas públicas sociais, pandemia, fim do auxílio 
emergencial e desgoverno. Diversos são os fatores que colocam o Brasil de volta 
ao Mapa da Fome das Nações Unidas
Url : https://mst.org.br/2021/02/15/fome-a-chaga-historica-se-reabre-e-atinge-
sempre-os-pes-descalcos/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-15 03:00:00
Título: Pelo menos 10 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Pandemia piorou 
quadro já desolador. Entrevista especial com Francisco Menezes
Descrição: A conjuntura não era boa e o ano de 2019 encerrou com o fantasma da 
volta do Brasil para o Map [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606422-pelo-menos-10-milhoes-de-pessoas-passam-
fome-no-brasil-pandemia-piorou-quadro-ja-desolador-entrevista-especial-com-
francisco-menezes

Fonte: Observatório da Mineração
Data: 2021-02-10
Título: Anglo American não desiste de minerar em terras indígenas na Amazônia
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Descrição: A Anglo American confirmou em carta enviada à Articulação do Povos 
Indígenas do Brasil (Apib) e a Amazon Watch que não pretende desistir de minerar
em terras indígenas na Amazônia brasileira.
Url : https://observatoriodamineracao.com.br/anglo-american-nao-desiste-de-
minerar-em-terras-indigenas-na-amazonia/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-15 17:20:00
Título: Governo Bolsonaro será alvo de \tsunami\ de denúncias internacionais na 
ONU
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39659/Governo-Bolsonaro-sera-
alvo-de--tsunami--de-denuncias-internacionais-na-ONU/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 00:16:46
Título: “Não tem vacina”, diz Bolsonaro para apoiadores
Descrição: Presidente também declarou que tem um cheque de R$ 20 bilhões, mas 
que os imunizantes estão em falta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nao-tem-vacina-diz-bolsonaro-para-
apoiadores/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 12:24:17
Título: Bolsonaro usou fundo de combate à pandemia para produzir 
hidroxicloroquina
Descrição: O governo distribuiu, entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, 420 
mil doses do medicamento para tratar pacientes com Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-usou-fundo-de-combate-a-
pandemia-para-produzir-hidroxicloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 20:42:38
Título: STF autoriza que PGR tenha acesso a e-mails de Pazuello
Descrição: O ministro é investigado em inquérito sobre suposta omissão no 
colapso da Saúde em Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-autoriza-que-pgr-tenha-acesso-a-e-
mails-de-pazuello/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-16 00:10:34
Título: Um Ministério da Saúde encurralado amplia tensão nos bastidores, e 
técnicos criticam falta de planejamento
Descrição: Ministro tenta provar que não demorou a agir na crise de Manaus, 
enquanto investigação avança com anuência do STF e senadores cobram explicações.
Funcionários reclamam que estão sendo enviados à cidade sem missão definida
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-16/um-ministerio-da-saude-
encurralado-amplia-tensao-nos-bastidores-e-tecnicos-criticam-falta-de-
planejamento.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 21:24:04
Título: “O certo é tirar de circulação”, diz Bolsonaro sobre jornais e sites que
o criticam
Descrição: Comentário do presidente da República foi feito em uma transmissão ao
vivo no perfil de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-certo-e-tirar-de-circulacao-diz-
bolsonaro-sobre-jornais-e-sites-que-o-criticam/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-16 01:47:00
Título: BRASIL BOLSONARO - Bolsonaro critica el bloqueo de Facebook y defiende 
el cierre de algunos periódicos
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Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/bolsonaro-critica-el-bloqueo-de-
facebook-y-defiende-cierre-algunos-periodicos/20000035-4465946?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 15:01:01
Título: Por que nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro avançou?
Descrição: Mais de 60 pedidos foram formalizados, por diferentes motivos, e 
nenhum teve o mérito analisado pela Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/bdf-explica-por-que-nenhum-
pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro-avancou

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 12:46:22
Título: Advogado pede ao STF que torne pública a íntegra das conversas de Moro 
com Dallagnol
Descrição: Fernando Augusto acredita que é preciso “publicizar os atos que foram
ocultados na Operação Lava Jato”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/advogado-pede-ao-stf-que-torne-
publica-a-integra-das-conversas-de-moro-com-dallagnol

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-15 00:00:00
Título: Ministros do STF reclamam de silêncio de Fux sobre revelações de tuíte 
de general Villas Bôas
Descrição: Ministros do STF criticaram o silêncio do presidente do tribunal, 
Luiz Fux, sobre as revelações de que a cúpula do Exército, comandada então por 
Eduardo Villas Bôas, ariculou tuíte de alerta ao Supremo antes do julgamento que
negou pedido de habeas corpus a favor de Lula em 2018.Leia mais (02/15/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/ministros-do-stf-reclamam-de-silencio-de-fux-sobre-
revelacoes-de-tuite-de-general-villas-boas.shtml
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-16 06:37:11
Título: Lava Jato apoiou eleição de Bolsonaro e agiu para perturbar o país, diz 
Gilmar Mendes
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta 
segunda-feira (15), em entrevista à BBC News Brasil, que a Operação Lava Jato \
apoiou a eleição de Jair Bolsonaro\, \tentou interferir\ no resultado eleitoral 
e \agiu para perturbar o país\ durante a gestão de Michel Temer.Perto de liberar
para julgamento a ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede a 
anulação da sua condenação no caso do Tríplex do Guarujá, Gilmar Mendes afirmou 
também que o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro \fez tudo o 
que não condiz\ com o que se espera da relação entre juiz e Ministério Público 
numa investigação criminal.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/lava-jato-apoiou-eleicao-de-bolsonaro-agiu-
para-perturbar-pais-diz-gilmar-mendes-24885127

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 00:56:07
Título: Três anos depois, JN não admite golpe, mas aponta tuíte de Villas Bôas 
como tentativa de pressionar STF
Descrição: O telejornal leu o tuíte golpista elaborado pelo Exército contra HC 
de Lula em 2018 classificando-o apenas como um \repúdio à impunidade\, não houve
autocrítica nesta segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/midia/tres-anos-depois-jn-nao-admite-golpe-mas-
aponta-tuite-de-villas-boas-como-tentativa-de-pressionar-stf/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-15 20:09:50
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Título: Fachin ‘chora o leite derramado’ 3 anos depois de o STF ser pressionado 
pelas Forças Armadas
Descrição: Tardiamente, o ministro Edson Fachin, do STF, chora o leite derramado
ao manifestar descontentamento da pressão exercida pelas Forças Armadas sobre a 
corte máxima nas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/fachin-chora-o-leite-derramado-3-
anos-depois-de-o-stf-ser-pressionado-pelas-forcas-armadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 20:34:27
Título: Endividamento das famílias atinge maior nível desde 2005, diz BC
Descrição: Segundo relatório divulgado pelo Banco Central, o endividamento das 
famílias com bancos atingiu 51% da renda dos últimos 12 meses
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/endividamento-das-familias-atinge-
maior-nivel-desde-2005-diz-bc/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-15 23:44:34
Título: A farsa da Lava Jato, por Arilson Chiorato
Descrição: por Arilson Chiorato* A Lava Jato atuou politicamente para cassar os 
direitos políticos do ex-presidente Lula, agora está evidente, mas para quem não
foi manipulado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/a-farsa-da-lava-jato-por-arilson-
chiorato/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 10:56:30
Título: STF julga auxílio a quilombolas: relator vota a favor, entidades acham 
pouco
Descrição: Ainda que o posicionamento de Marco Aurélio seja favorável, para a 
Conaq deixa de fora questões essenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/stf-julga-auxilio-a-quilombolas-
relator-vota-a-favor-mas-entidades-criticam
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 19:13:14
Título: Damares exclui sociedade do debate sobre direitos humanos e entidades 
pedem revogação
Descrição: Portaria limita grupo de trabalho sobre o tema, que terá a 
participação apenas de membros do governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/damares-exclui-sociedade-do-
debate-sobre-direitos-humanos-e-entidades-pedem-revogacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 19:06:11
Título: Declaração da ONU sobre direitos da população camponesa será lançada 
quinta-feira, 18
Descrição: Documento foi traduzido e diagramado em formato cartilha para ser 
disponibilizado publicamente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/declaracao-da-onu-sobre-
direitos-da-populacao-camponesa-sera-lancada-quinta-feira-18
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 16:14:53
Título: Há 55 anos, era assasinado o padre revolucionário Camilo Torres, membro 
do ELN
Descrição: Legado do sacerdote da Teologia da Libertação é reivindicado pelos 
guerrilheiros e movimentos populares de todo o mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/ha-55-anos-era-assasinado-o-
padre-revolucionario-camilo-torres-membro-do-eln
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 13:58:56
Título: Concurso nordestino premia frevos inéditos com até R$ 10 mil
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Descrição: Serão selecionados 12 artistas em seis categorias, premiação 
acontecerá em 14 de setembro, Dia Nacional do Frevo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/concurso-nordestino-premia-
frevos-ineditos-com-ate-r-10-mil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 11:36:46
Título: A tradição cearense da dança do coco pelas toadas de Mestra Edite
Descrição: Mestra da cultura no Ceará, Edite Dias mantém o Grupo de Mulheres do 
Coco da Batateira desde 1979, na cidade do Crato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/a-tradicao-cearense-da-danca-do-
coco-pelas-toadas-de-mestra-edite
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 11:14:05
Título: Rio Grande do Sul: MST lamenta a morte do militante Antônio Matte
Descrição: Matte contribuiu na Frente de Massas do MST, organizando acampamentos
e apoiando seus companheiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/rio-grande-do-sul-mst-lamenta-a-
morte-do-militante-antonio-matte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 08:01:29
Título: Carrefour adota parque na Amazônia, mas financia desmatamento em suas 
cadeias
Descrição: Rede varejista de origem francesa foi a primeira empresa a aderir ao 
programa Adote um Parque, do governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/carrefour-adota-parque-na-
amazonia-mas-financia-desmatamento-em-suas-cadeias
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-15 15:31:02
Título: Câmara ou STF pode derrubar decreto de armas de Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro poderá sofrer um novo revés no Congresso 
Nacional acerca da edição de decretos que flexibilizam o uso e a compra de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/camara-ou-stf-pode-derrubar-
decreto-de-armas-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-15 14:08:49
Título: Aprovação de Fernández dispara na Argentina, diz pesquisa, em viés de 
baixa, Bolsonaro fica com ciúmes
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem motivos de sobra para 
ficar com ciúmes de seu colega argentina, o presidente Alberto Fernández, que 
atingiu 58% de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/aprovacao-de-fernandez-dispara-na-
argentina-diz-pesquisa-em-vies-de-baixa-bolsonaro-fica-com-ciumes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 01:15:05
Título: Ministério da Justiça dá 15 dias para operadoras explicarem vazamento de
dados de celulares
Descrição: Informações de mais de 100 milhões de contas estão expostas e à venda
na deepweb, incluindo as de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ministerio-da-justica-da-15-dias-para-
operadoras-explicarem-vazamento-de-dados-de-celulares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 22:56:45
Título: MPM pede prisão de 8 militares envolvidos na morte de músico no Rio de 
Janeiro
Descrição: Em abril de 2019, o carro do músico Evaldo Santos foi confundido com 
assaltante e recebeu mais de 200 tiros
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mpm-pede-prisao-de-8-militares-
envolvidos-na-morte-de-musico-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 22:35:00
Título: Ocupação de UTIs Covid em Fortaleza chega a 97%
Descrição: Dados da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará apontam para um 
cenário próximo do colapso
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ocupacao-de-utis-covid-em-
fortaleza-chega-a-97/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 22:22:33
Título: O “crime” do menino que foi colocado num barril foi comer sem 
autorização dos pais
Descrição: Garoto contou à polícia que estava preso havia cerca de um mês por 
pegar comida que “não devia”, laudo mostrou que havia fartura de alimentos na 
casa
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-crime-do-menino-que-foi-colocado-
num-barril-foi-comer-sem-autorizacao-dos-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 21:55:52
Título: Agressividade da nova Cepa: Prefeito Edinho Silva prevê um 2021 pior que
2020
Descrição: O prefeito de Araraquara também revelou que a cidade só não entrou em
colapso porque os hospitais de campanha foram mantidos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/agressividade-da-nova-cepa-prefeito-
edinho-silva-preve-um-2021-pior-que-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 21:33:20
Título: Fátima Bezerra critica aglomeração no RN: “É brincar com a morte”
Descrição: A governadora disse à GloboNews que irá enviar forças de segurança 
para a região da praia da Pipa
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fatima-bezerra-critica-aglomeracao-
no-rn-e-brincar-com-a-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 19:49:36
Título: Pazuello pode perder patente de general do Exército em inquérito do STF
Descrição: Apuração investiga se houve omissão do ministro em colapso da rede 
hospitalar de Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-pode-perder-patente-de-
general-do-exercito-em-inquerito-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 19:12:25
Título: MPT esclarece que Ford só pode demitir em massa após encerrar negociação
coletiva
Descrição: Liminar concedida pela Justiça trabalhista ainda veta que empresa 
faça propostas individuais enquanto conversas estiverem sendo feitas com 
sindicato
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mpt-esclarece-que-ford-so-pode-demitir-
em-massa-apos-encerrar-negociacao-coletiva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 17:59:10
Título: Economista da Nigéria será a primeira mulher a comandar a OMC
Descrição: Okonjo-Iwela também já foi ministra das Finanças em seu país e já 
coordenou o setor de operações do Banco Mundial
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/economista-da-nigeria-sera-a-primeira-
mulher-a-comandar-a-omc/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 16:42:36
Título: Bancada do PT no Senado apresenta 4 projetos para derrubar decretos de 
armas de Bolsonaro
Descrição: “O que mais nos preocupa é que estão sendo formados verdadeiros 
exércitos privados para dar apoio à Bolsonaro com seu objetivo de destruir com a
democracia\, diz o senador Humberto Costa (PT-PE)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bancada-do-pt-no-senado-apresenta-4-
projetos-para-derrubar-decretos-de-armas-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 15:38:20
Título: Dino: Além de milícias, comemoram decreto das armas “malucos que sonham 
com uma nova ditadura”
Descrição: O governador do Maranhão já havia dito que espera que “o Supremo 
derrube mais essa insanidade”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dino-alem-de-milicias-comemoram-
decreto-das-armas-malucos-que-sonham-com-uma-nova-ditadura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 10:42:43
Título: Secretária do Meio Ambiente é presa por plantar maconha em SP
Descrição: Flávia dos Santos Grandizoli tinha pés de maconha em sua casa e 
também em uma propriedade rural em Lupércio, ela alega que cultivo era para fins
medicinais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/secretaria-do-meio-ambiente-e-presa-por-
plantar-maconha-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 09:29:52
Título: Ivete Sangalo manda recado para Bolsonaro em live: “Deixa as armas para 
lá e traz a ciência”
Descrição: A cantora fez referência aos decretos que facilitam posse e porte de 
armas, assinados pelo presidente, e à política do governo de combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/ivete-sangalo-manda-recado-
para-bolsonaro-em-live-deixa-as-armas-para-la-e-traz-a-ciencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-15 01:24:31
Título: Assembleia do RS vai averiguar denúncias contra deputado bolsonarista 
que teria usado assessores para serviço doméstico
Descrição: \Lembrei da violência dos eleitores de Irigaray na porta da minha 
casa em 2018. Vão cair todos!\, escreveu Manuela D'Ávila no Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/politica/assembleia-do-rs-vai-averiguar-
denuncias-contra-deputado-bolsonarista-que-teria-usado-assessores-para-servico-
domestico/
 
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: OGlobo
Data: 2021-02-16 06:45:22
Título: O autoproclamado novo interlocutor de Bolsonaro com o Judiciário
Descrição: Em sua primeira semana de volta ao Palácio do Planalto após ser 
demitido por uso \imoral\ de avião da FAB, José Vicente Santini, agora número 
dois da Secretaria-Geral da Presidência, tem dito algo curioso sobre qual seria 
sua função no novo cargo.Santini afirma, em tom sério, que ele agora é a pessoa 
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encarregada por Jair Bolsonaro de cuidar das relações do governo com o 
Judiciário.Leia: Secretário que foi à Índia de FAB fez segurança de Michelle e 
filha de Bolsonaro de graça (Por Eduardo Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA
TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui 
para acessar a matéria na íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/o-autoproclamado-novo-interlocutor-
de-bolsonaro-com-judiciario-24881966
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-15 13:17:05
Título: Socialistas vencem eleições catalãs, mas independentismo reforça sua 
maioria
Descrição: Ultradireitista Vox entra no Parlamento regional com a quarta maior 
bancada, e o Cidadãos, vencedor em 2017, confirma seu encolhimento e elege 
apenas 6
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-15/socialistas-vencem-
eleicoes-catalas-mas-independentismo-reforca-sua-maioria.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-15 00:00:00
Título: França multa Google em 1 milhão de euros por 'classificação enganosa' de
hotéis
Descrição: A França multou o Google em um milhão de euros (R$ 6,5 milhões) por 
desenvolver uma \classificação enganosa\ de hotéis com base em seus próprios 
critérios, que substituíram a classificação oficial, anunciou nesta segunda-
feira (15) a brigada antifraude.Leia mais (02/15/2021 - 11h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/02/franca-multa-google-em-1-milhao-de-euros-por-classificacao-
enganosa-de-hoteis.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-15 00:00:00
Título: Kremlin diz que convite de Musk a conversa com Putin via Clubhouse é 
'muito interessante'
Descrição: Sobre um convite do chefe da Tesla, Elon Musk, para o presidente 
russo, Vladimir Putin, juntar-se a ele em uma conversa no Clubhouse, o Kremlin 
disse \muito interessante\ nesta segunda-feira (15).Leia mais (02/15/2021 - 
11h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/02/kremlin-diz-que-convite-de-musk-a-conversa-com-putin-via-
clubhouse-e-muito-interessante.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 16 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (16), marcada pela interrupção da vacinação contra a COVID-19 em 
cidades do Brasil, pelo avanço das investigações contra Pazuello e pelo 
racionamento de energia nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021616963865-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-16-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-16 04:45:31
Título: Pelosi anuncia criação de comitê independente para investigar ataque ao 
Capitólio
Descrição: A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, 
anunciou na segunda-feira (15) a intenção de criar um comitê independente para 
revisar \fatos e causas\ de invasão ao Capitólio de 6 de janeiro perpetrada 
pelos trumpistas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021021616963263-pelosi-anuncia-
criacao-de-comite-independente-para-investigar-ataque-ao-capitolio/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-15 23:36:38
Título: Israel impede entrada de vacina Sputnik V em Gaza, denuncia Autoridade 
Palestina
Descrição: A Autoridade Palestina denunciou nesta segunda-feira (15) que Israel 
está impedindo a entrada de 2.000 doses da Sputnik V na Faixa de Gaza. 
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021021516962525-israel-
impede-entrada-de-vacina-sputnik-v-em-gaza-denuncia-autoridade-palestina/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-15 18:15:16
Título: Lewandowski autoriza PF a buscar informações sobre gastos do Ministério 
da Saúde com cloroquina
Descrição: O ministro do STF também permitiu oitivas com servidores da pasta, do
governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. O inquérito apura a atuação do 
ministério na crise do sistema de Saúde da cidade, que sofreu com a falta de 
oxigênio para pacientes internados com a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021516961891-lewandowski-autoriza-pf-
a-buscar-informacoes-sobre-gastos-do-ministerio-da-saude-com-cloroquina/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-15 20:26:59
Título: China responde às críticas dos EUA e pede apoio do país às missões da 
OMS
Descrição: Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA criticou a divulgação de 
dados da missão investigativa da OMS no país asiático
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/15/china-responde-as-criticas-dos-
eua-e-pede-apoio-do-pais-as-missoes-da-oms
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