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Fonte: MST
Data: 2021-02-16
Título: MST presta homenagem a Pedro Casaldáliga pelos 93 anos de nascimento
Descrição: Os trabalhadores e trabalhadoras Sem Terra do MST celebram o seu 
nascimento dando continuidade ao seu legado de humildade e rebeldia
Url : https://mst.org.br/2021/02/16/mst-presta-homenagem-a-pedro-casaldaliga-
pelos-93-anos-de-nascimento/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 18:45:46
Título: Brasil é único país do mundo com pandemia em disparada, mostra 
universidade de Londres
Descrição: Pesquisadores do Imperial College fazem acompanhamento semanal da 
evolução de casos e óbitos, taxa de transmissão do novo coronavírus ficou em 
1,05 na última semana, acima do nível de controle
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-e-unico-pais-do-mundo-com-
pandemia-em-disparada-mostra-universidade-de-londres/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Moraes, do STF, manda prender deputado Daniel Silveira após ataques a 
ministros da corte
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
mandou prender em flagrante, na noite desta terça-feira (16), o deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ).Leia mais (02/16/2021 - 23h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/moraes-do-stf-manda-prender-deputado-daniel-silveira-apos-
ataques-a-ministros-da-corte.shtml

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-02-17
Título: Irmã de Marielle Franco ironiza prisão de deputado bolsonarista: "Quero 
ver quebrar plaquinha na cadeia"
Descrição: Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 
2018, se pronunciou ironicamente nas redes sociais sobre a prisão do deputado 
bolsonarista Daniel Silveira. "Quero ver quebrar plaquinha na cadeia", escreveu.
Em ato realizado pelo deputado em conjunto com o ex-governador Wilson Witzel e o
deputado Rodrigo Amorim durante campanha em 2018, Silveira quebrou uma placa com
o nome de Marielle
Url : https://www.brasil247.com/brasil/irma-de-marielle-franco-ironiza-prisao-
de-deputado-bolsonarista-quero-ver-quebrar-plaquinha-na-cadeia

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-16
Título: MPM pede prisão de 8 militares envolvidos em morte de músico no RJ
Descrição: O Ministério Público Militar pediu a prisão de oito dos 12 militares 
do Exército acusados de terem disparado mais de 200 tiros contra o músico Evaldo
dos Santos Rosa, de 51 anos, assassinado em abril de 2019 em Guadalupe, na zona 
norte do Rio de Janeiro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/16/mpm-pede-prisao-de-8-militares-
envolvidos-em-morte-de-musico-no-rj/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-16 21:11:04
Título: Steve Bannon acreditava que Trump tinha demência em estágio inicial, 
afirma o produtor de TV
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Descrição: Ira Rosen diz que Bannon teve "grandes frustrações com Trump'Bannon",
falou em remover o presidente com a 25ª emenda "política dos EUA - cobertura ao 
vivo O ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon achava que Donald Trump 
estava sofrendo de demência em estágio inicial e fez campanha secretamente para 
removê-lo do cargo por meio de a 25ª emenda, de acordo com um veterano produtor 
de TV. Relacionado: Parece certo: porque o podcasting funciona para Pence, 
Bannon e Giuliani Continue lendo ...

Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/16/trump-dementia-claims-steve-bannon-25th-
amendment

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-16
Título: Não vai longe o dia em que nos livraremos de Bolsonaro e suas milícias
Descrição: 'É um capitão expulso do exército por ser terrorista, que a 
oligarquia nacional resolveu tornar presidente'
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/nao-vai-longe-o-dia-em-que-nos-
livraremos-de-bolsonaro-e-suas-milicias/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 20:21:01
Título: Prefeitos apontam “sucessivos equívocos” de Bolsonaro na pandemia e 
cobram vacinas
Descrição: Várias cidades suspenderam imunização por falta de doses, prefeita de
Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT) diz que desleixo do governo é ataque 
indireto às gestões municipais, que arcam com o que é negligenciado pela 
Presidência
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prefeitos-apontam-sucessivos-
equivocos-de-bolsonaro-na-pandemia-e-cobram-vacinas/

Fonte: Pastoral da Criança
Título: Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Descrição: A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, com o tema: 
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do
que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2.14a), vem trazer um importante recado 
para cada um de nós e para as nossas comunidades: a importância do diálogo. Isso
é necessário em um mundo que, às vezes, se mostra muito dividido, agressivo e 
crítico com as pessoas.  
Url : https://www.pastoraldacrianca.org.br/campanha-da-fraternidade

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 12:12:53
Título: Estado de Minas faz capa histórica contrapondo vacina e armas
Descrição: Brasil já vive \apagão\ de vacinas, com cidades interrompendo a 
imunização, e Bolsonaro, ao invés de agir para defender a vida, edita decreto 
que incentiva a morte
Url :https://revistaforum.com.br/midia/estado-de-minas-faz-capa-historica-
contrapondo-vacina-e-armas/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-17 00:00:00
Título: Lira fala em serenidade e diz que cumprirá Constituição após prisão de 
Silveira
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) pediu \serenidade\ após a
prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) e disse que se guiará pela 
Constituição no caso.Leia mais (02/17/2021 - 01h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/lira-fala-em-serenidade-e-diz-que-cumprira-constituicao-apos-
prisao-de-silveira.shtml
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 13:24:46
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Título: Seguro da impunidade, general Villas Bôas tira sarro de Fachin por 
demora em comentar seu tuíte golpista
Descrição: \Três anos depois\, postou o ex-comandante do Exército, em tom de 
deboche, ao comentar uma matéria sobre as críticas do ministro do STF à \
pressão\ que fez, em 2018, para que a Corte não concedesse habeas corpus a Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/seguro-da-impunidade-general-villas-
boas-tira-sarro-de-fachin-por-demora-em-comentar-seu-tuite-golpista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 20:30:43
Título: Gilmar Mendes responde deboche de general Villas Boas a Fachin: 
“ditadura nunca mais”
Descrição: O ministro do STF também afirmou que a harmonia e o respeito à 
separação dos poderes \são valores fundamentais da nossa República\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gilmar-mendes-responde-deboche-de-
general-villas-boas-a-fachin-ditadura-nunca-mais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 00:17:46
Título: Sem leito de UTI nem vacina, pessoas com síndrome de Down morrem de 
Covid no AM
Descrição: Presidente de associação defende prioridade em imunização contra a 
doença para pessoas com deficiência
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sem-leito-de-uti-nem-vacina-pessoas-
com-sindrome-de-down-morrem-de-covid-no-am/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 14:38:40
Título: Lava Jato ajudou Bolsonaro a vencer em 2018, diz Gilmar Mendes
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), disse que a Operação Lava Jato ajudou Jair Bolsonaro 
(sem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-ajudou-bolsonaro-a-
vencer-em-2018-diz-gilmar-mendes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 13:36:18
Título: Brasil luta contra escassez de vacinas enquanto Bolsonaro continua de 
folga no Carnaval
Descrição: Covid-19: cronograma do governo prevê entregas de vacinas para 2021 
São previstas 42,5 milhões de doses pelo Covax Facility Em várias praças 
brasileiras, a exemplo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/brasil-luta-contra-escassez-de-
vacinas-enquanto-bolsonaro-continua-de-folga-no-carnaval/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 12:09:05
Título: Artigo | Nestlé e Mondelez processadas por escravidão de crianças na 
cadeia do cacau
Descrição: Ação contra duas das maiores indústrias de alimentos do mundo corre 
em Washington (DC) e envolve diversas empresas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/artigo-nestle-e-mondelez-
processadas-por-escravidao-de-criancas-na-cadeia-do-cacau

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 09:10:30
Título: Indígenas Tembé que tiveram líder assassinado convivem com \chuva de 
veneno\ no Pará
Descrição: Além da plantação, despejo de agrotóxico afetou agricultores do MST, 
uma mulher grávida passou mal com a contaminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/indigenas-tembe-que-tiveram-
lider-assassinado-convivem-com-chuva-de-veneno-no-para

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-02-16 17:56:23
Título: \Sempre foi sobre nós\: Livro traz relatos sobre violência política de 
gênero 
Descrição: Entre as autoras estão Dilma Rousseff, Benedita da Silva, Manuela 
Dávila, Maria do Rosário, Sonia Guajajara 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/sempre-foi-sobre-nos-livro-traz-
relatos-sobre-violencia-politica-de-genero
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 20:23:41
Título: Covid- 19 já matou mais de 240 mil pessoas no Brasil
Descrição: Mais de 63 mil novos contaminados foram confirmados somente nesta 
terça-feira (16)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/covid-19-ja-matou-mais-de-240-
mil-pessoas-no-brasil
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 15:41:26
Título: OIT cobra explicações do Brasil pelo ataque aos direitos dos 
trabalhadores durante a pandemia
Descrição: Na pandemia da COVID-19, o Brasil falhou na cobertura da proteção 
social, ampliou a desigualdade social, a informalidade e a precariedade e atacou
ainda mais os direitos trabalhistas.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oit-cobra-explicacoes-do-brasil-pelo-
ataque-aos-direitos-dos-trabalhadores-durante-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 19:32:35
Título: Com 16 regiões em bandeira vermelha, RS autoriza ocupação máxima nas 
escolas
Descrição: Pela nova regra fica exigido o distanciamento mínimo de 1,5m entre 
classes, carteiras ou similares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/com-16-regioes-em-badeira-
vermelha-rs-autoriza-ocupacao-maxima-de-alunos-nas-escolas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 19:01:21
Título: SC autoriza aulas presenciais com UTIs em colapso, professores entram em
greve quinta
Descrição: Municípios do Oeste catarinense não têm mais leitos de UTI e 
hospitais de Florianópolis estão lotados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/sc-autoriza-aulas-presenciais-
com-utis-em-colapso-professores-entram-em-greve-quinta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 15:11:58
Título: Deputado do PSL gaúcho é investigado por \rachadinha\ e uso pessoal de 
verba pública
Descrição: Após denúncia do Fantástico, Ruy Irigaray será investigado pela 
Assembleia Legislativa e pelo Ministério Público do RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/deputado-do-psl-gaucho-e-
investigado-por-rachadinha-e-uso-pessoal-de-verba-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 14:21:59
Título: Famílias de ocupação em Curitiba se munem com documento contra 
reintegração de posse
Descrição: Vulnerabilidade socioeconômica durante pandemia resultou em ao menos 
quatro ocupações na capital do Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/familias-de-ocupacao-em-
curitiba-se-munem-com-documento-contra-reintegracao-de-posse
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 12:59:06
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Título: SP: Família acusa PM de prender por engano jovem com deficiência 
intelectual 
Descrição: Vítima do assalto afirma que não tem certeza sobre identidade do 
preso: “Não consigo reconhecer o rosto dele”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/sp-familia-acusa-pm-de-prender-
por-engano-jovem-com-deficiencia-intelectual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-16 08:15:08
Título: Sem auxílio, agricultores acumulam prejuízos e pedem derrubada a vetos 
de Bolsonaro
Descrição: Aprovado em 2020, PL que previa benefício foi parcialmente vetado 
pelo presidente, \Vamos fazer campanha\, diz oposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/sem-auxilio-agricultores-
acumulam-prejuizos-e-pedem-derrubada-a-vetos-de-bolsonaro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 23:01:47
Título: PGR engavetou 10 pedidos de investigação sobre conduta de Bolsonaro na 
pandemia
Descrição: A PGR já pode mudar de nome. O órgão pode ser chamado de 
Engavetadoria Geral da República, pois, na surdina, dez representações sobre a 
conduta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pgr-engavetou-10-pedidos-de-
investigacao-sobre-conduta-de-bolsonaro-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 22:25:32
Título: Ricardo Salles testa positivo para Covid-19
Descrição: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, testou positivo para 
Covid-19 nesta terça-feira (16). Em nota, a pasta informou que o ministro 
apresentou leve febre, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/ricardo-salles-testa-positivo-para-
covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 21:46:34
Título: Lula tem um X-9 dentro do PT, diz hacker de Araraquara
Descrição: O acadêmico de Direito Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, disse
em entrevista ao jornalista Joaquim de Carvalho, no site Brasil 247, que o ex-
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lula-tem-um-x-9-dentro-do-pt-diz-
hacker-de-araraquara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 20:20:29
Título: General Villas Bôas tira sarro de ministros do STF “faísca atrasada”
Descrição: A tardia manifestação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF),
acerca da pressão das Forças Armadas na véspera do julgamento de um habeas 
corpus de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/general-villas-boas-tira-sarro-de-
ministros-do-stf-faisca-atrasada/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 19:05:38
Título: Israel bloqueou a entrada de vacinas da Covid em Gaza, dizem os 
palestinos
Descrição: Oficiais palestinos acusaram Israel de impedir que um primeiro 
carregamento vital de 2 mil vacinas contra o coronavírus destinadas aos 
profissionais de saúde da linha 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/israel-bloqueou-a-entrada-de-
vacinas-da-covid-em-gaza-dizem-os-palestinos/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-02-16 17:24:55
Título: Líder no Congresso pede impeachment de Bolsonaro e diz que Mourão seria 
redução de danos
Descrição: O líder da Minoria no Congresso, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), 
afirmou nesta terça-feira (16/02) que a questão do impeachment de Jair Bolsonaro
precisa ferver novamente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lider-no-congresso-pede-
impeachment-de-bolsonaro-e-diz-que-mourao-seria-reducao-de-danos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-16 11:03:01
Título: “BolsonoNero”, “Biroliro” e “Javier Boulsonarro”: os nomes de Bolsonaro 
na imprensa de Israel
Descrição: Google traduziu errado do hebraico o nome de Bolsonaro como sendo 
BolsoNero. O presidente Jair Bolsonaro começou o governo falando de 
dessalinização das águas do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsononero-biroliro-e-javier-
boulsonarro-os-nomes-de-bolsonaro-na-imprensa-de-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 01:06:25
Título: Pai e madrasta de menino preso em barril viram réus por tortura
Descrição: Justiça aceitou denúncia do MP, que incluía ainda filha da madrasta, 
laudo aponta lesões por “agentes corto-contundentes” na criança
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pai-e-madrasta-de-menino-preso-em-
barril-viram-reus-por-tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 00:26:04
Título: Pastora que coordena Campanha da Fraternidade com tema LGBT teme pela 
vida
Descrição: Em entrevista ao site Metrópoles ela declarou que \não tem vocação 
para mártir\
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/pastora-que-coordena-campanha-da-
fraternidade-com-tema-lgbt-teme-pela-vida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 00:21:56
Título: Lula diz que está lendo livro Torto Arado
Descrição: Em entrevista ao Roda Viva, o escritor Itamar Vieira Junior comentou 
sobre um programa social criado no governo Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-esta-lendo-livro-torto-
arado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 23:25:13
Título: Deputado aponta que crítica de ACM Neto a novo ministro de Bolsonaro é 
jogo de cena
Descrição: \Todos sabem que é ele o golpista e traidor\, disse Afonso Florence 
(PT) ao comentar sobre a reação do presidente nacional do Democratas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-aponta-que-critica-de-acm-
neto-a-novo-ministro-de-bolsonaro-e-jogo-de-cena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 22:18:05
Título: Rui Costa anuncia toque de recolher na Bahia
Descrição: \Muita gente na rua sem máscara, muita gente querendo aproveitar o 
verão, festa de madrugada, bares lotado, paredão na rua… Não sei o que está 
passando na cabeça das pessoas\, criticou o governador
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rui-costa-anuncia-toque-de-
recolher-na-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 22:15:32
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Título: Um episódio que não engrandece ninguém – Por Cid Benjamin
Descrição: Ninguém, absolutamente ninguém, com a exceção do já citado Celso de 
Mello, fica bem na fita
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-episodio-que-nao-engrandece-ninguem-
por-cid-benjamin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 18:58:52
Título: Com apoio de Lira, bolsonaristas buscam alterar regimento da Câmara para
dificultar atuação da oposição
Descrição: \A ofensiva bolsonarista contra a democracia não para\, reagiu a 
presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-apoio-de-lira-bolsonaristas-
buscam-alterar-regimento-da-camara-para-dificultar-atuacao-da-oposicao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 18:39:28
Título: Mãe denuncia Bradesco Seguros por falta de atendimento a filha com 
câncer
Descrição: Talita Jacobelis foi às redes denunciar que, por conta da demora da 
agência de seguros e saúde, a sua filha teve o tratamento prejudicado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mae-denuncia-bradesco-seguros-por-
falta-de-atendimento-a-filha-com-cancer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 18:15:23
Título: Martinho da Vila é vacinado contra Covid
Descrição: O sambista seria homenageado nesta madrugada em desfile da Vila 
Isabel se o carnaval não tivesse sido cancelado
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/martinho-da-vila-e-vacinado-
contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 16:15:29
Título: Contágio cai 39% em duas semanas nos EUA por aumento da vacinação
Descrição: Imunização em massa, defendida por Joe Biden, faz com que o número de
casos da Covid-19 diminua significativamente, porém, risco de faltar doses já 
preocupa
Url :https://revistaforum.com.br/global/contagio-cai-39-em-duas-semanas-nos-eua-
por-aumento-da-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 15:21:38
Título: Homem nu: Padre Júlio Lancellotti denuncia que foi censurado por 
Twitter, Facebook e Instagram
Descrição: Religioso havia compartilhado a imagem de um artista russo que fez 
uma performance contra a \arquitetura hostil\ de São Paulo e teve sua publicação
deletada pelas redes sociais. Fórum, no entanto, salvou a postagem, confira aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/homem-nu-padre-julio-lancellotti-
denuncia-que-foi-censurado-por-twitter-facebook-e-instagram/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 15:10:21
Título: Relato assustador: Jovem perde a mão ao tentar evitar ser estuprada por 
soldado
Descrição: Com 18 anos, ela revela, ainda, que o militar tentou fazer com que o 
avô da estudante fizesse sexo com ela
Url :https://revistaforum.com.br/global/relato-assustador-jovem-perde-a-mao-ao-
tentar-evitar-ser-estuprada-por-soldado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 14:00:43
Título: Repórter da Band é proibido de entrar na Câmara após denunciar que 
prédio está caindo aos pedaços
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Descrição: Erick Mota denunciou goteiras e pedaços do teto caindo no Salão Verde
da Casa e, no dia seguinte, foi barrado na entrada com argumento estranho da 
Polícia Legislativa
Url :https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-band-e-proibido-de-entrar-na-
camara-apos-denunciar-que-predio-esta-caindo-aos-pedacos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-16 12:12:52
Título: Covid-19 mata quase o dobro de policiais do que em confrontos em 2020
Descrição: Ao todo, 43 agentes morreram na pandemia do coronavírus, enquanto 22 
foram assassinados em serviço
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/covid-19-mata-quase-o-dobro-de-
policiais-do-que-em-confrontos-em-2020/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-17 04:30:40
Título: Rio, Cuiabá e Salvador interrompem vacinação contra Covid-19, outras 
quatro capitais devem parar na próxima semana
Descrição: RIO e SÃO PAULO — Um mês após o início da campanha de imunização 
contra a Covid-19 no Brasil, trêscapitais interromperam a aplicação da primeira 
dose da vacina por falta doproduto. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/vacina/rio-cuiaba-salvador-interrompem-
vacinacao-contra-covid-19-outras-quatro-capitais-devem-parar-na-proxima-semana-
24885952
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-17 05:00:10
Título: Dois feminicídios chocam a Argentina e governo cria conselho para 
combater violência de gênero no país
Descrição: Poucos dias separaram os crimes que vem mobilizando a Argentina. No 
dia 8 de fevereiro, a jovem Úrsula Bahillo, de 19 anos, foi morta a facadas por 
um ex-namorado na cidade de Rojas, na província de Buenos Aires. 
Url :https://oglobo.globo.com/celina/dois-feminicidios-chocam-argentina-governo-
cria-conselho-para-combater-violencia-de-genero-no-pais-24885670
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-17 06:00:37
Título: Autoridades americanas discutem como impedir entrada de extremistas para
a polícia
Descrição: Chefes de polícia das maiores cidades norte-americanas se reuniram em
uma videoconferência, na semana passada, para discutir formas de impedir que 
membros de organizações de extrema-direita entrem para a corporação.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/autoridades-americanas-discutem-como-impedir-
entrada-de-extremistas-para-policia-24885583
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-16 20:17:06
Título: México denunciará  no Conselho de Segurança da ONU a concentração de 
vacinas pelos países desenvolvidos
Descrição: País recebe nesta terça-feira quase meio milhão de doses da Pfizer, 
após um mês sem abastecimento
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-16/mexico-denunciara-no-
conselho-de-seguranca-da-onu-a-concentracao-de-vacinas-pelos-paises-
desenvolvidos.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Órgão da Justiça Militar vai pagar curso de italiano para cargos que 
ganham mais de R$ 37 mil
Descrição: Os membros do MPM (Ministério Público Militar), que chegam a ter 
remuneração acima de R$ 37 mil, poderão ganhar bolsas de estudos de idiomas com 
recurso público. No momento de aperto das contas do governo e do debate sobre a 
falta de dinheiro para bancar o auxílio emergencial, o procurador-geral de 
Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, lançou neste ano o programa de estudos 
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para subsidiar cursos de inglês, espanhol, francês e italiano aos servidores e 
membros do órgão.Leia mais (02/16/2021 - 23h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painelsa/2021/02/orgao-da-justica-militar-vai-pagar-curso-de-
italiano-para-cargos-que-ganham-mais-de-r-37-mil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Bolsonaro desafiou o 'mercado'
Descrição: Ganha uma fritada de morcego quem souber o que é o \mercado\. 
Bolsonaro corre atrás do novo auxílio emergencial que ampara sua popularidade e 
pipocam ansiedades desse ectoplasma. Outro dia ele ironizou: \Qualquer 
negocinho, qualquer boato na imprensa, tá aí esse mercado nosso, irritadinho, 
né? (...) Pessoal, vocês sabem o que é passar fome?\. No dia seguinte foi a vez 
do vice-presidente, Hamilton Mourão: \Minha gente, a gente não pode ser escravo 
do mercado. (...) Nós temos aí uns 40 milhões de brasileiros que estão em uma 
situação difícil\.Leia mais (02/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/02/bolsonaro-desafiou-o-mercado.shtml
 

 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Contra a soberania, armar e desmatar
Descrição: O cidadão de bem, pagador de impostos (exceto os que sonega), é um 
crédulo. Não basta recusar a vacina, celebrar a cloroquina e o fim da corrupção.
Ele também abraça duas ideias que lhe parecem óbvias: quanto mais armado, mais 
seguro, quanto menos florestas, quanto mais madeira e minério vendermos e gado 
espalharmos, mais ricos. Lógico, não?Leia mais (02/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2021/02/contra-a-soberania-armar-e-
desmatar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Cresce apoio à ideia de inquérito no STJ sobre Lava Jato e magistrados 
miram Moro e Janot
Descrição: A defesa de ala do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para que seja 
aberto de ofício um inquérito para apurar diálogos entre integrantes da Lava 
Jato em que mostram intenção de investigar ministros da corte ganhou apoio entre
advogados e no STF.Leia mais (02/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/cresce-apoio-a-ideia-de-inquerito-no-stj-sobre-lava-
jato-e-magistrados-miram-moro-e-janot.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Comissão de combate à Covid-19 vai convidar Pazuello para prestar contas
sobre pandemia
Descrição: Na volta aos trabalhos, uma das primeiras medidas da comissão externa
de enfrentamento à Covid-19 na Câmara será convidar o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, a falar sobre como está sendo o combate à pandemia. Falta só acertar a
data.Leia mais (02/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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pazuello-para-prestar-contas-sobre-pandemia.shtml
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Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Prioridade do governo, projetos bolsonaristas devem ficar na gaveta do 
Congresso neste semestre
Descrição: Enquanto a nova cúpula do Congresso Nacional abraça as prioridades do
governo relativas à agenda econômica, as pautas conservadoras mais alinhadas ao 
presidente Jair Bolsonaro continuarão enfrentando resistência para avançar nas 
duas Casas.Leia mais (02/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/prioridade-do-governo-projetos-bolsonaristas-devem-ficar-na-
gaveta-do-congresso-neste-semestre.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Disputa de terras é estopim da principal operação sobre suspeita de 
vendas de decisões judiciais do Brasil
Descrição: Com a primeira fase deflagrada há menos de um ano e meio, uma 
operação relacionada a uma disputa de terras na divisa da Bahia com o Piauí e o 
Tocantins se tornou a principal investigação sobre suspeita de venda de decisões
judiciais do Brasil.Leia mais (02/16/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/disputa-de-terras-e-estopim-da-principal-operacao-sobre-
suspeita-de-vendas-de-decisoes-judiciais-do-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-16 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro admite ao STF paralisia da reforma agrária, com 
acúmulo de diferentes recordes negativos
Descrição: A cúpula do Incra (órgão federal de reforma agrária) informou ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) zerou a
edição de decretos de desapropriação para reforma agrária e fez a menor 
aquisição de terras com essa finalidade desde 1995, o ano mais antigo usado na 
comparação.Leia mais (02/16/2021 - 16h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/governo-bolsonaro-admite-ao-stf-paralisia-da-reforma-agraria-
com-acumulo-de-diferentes-recordes-negativos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-16 23:44:52
Título: Deputado federal Daniel Silveira é preso após ataque ao STF
Descrição: O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso na noite desta 
quinta-feira (16) após publicar um vídeo com ofensas e pedido de fechamento do 
Supremo Tribunal Federal (STF).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021616969416-deputado-federal-daniel-
silveira-e-preso-apos-ataque-ao-stf/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-16 19:38:51
Título: Com vacinação em marcha lenta, Brasil registra 1.167 mortes pela COVID-
19
Descrição: O Brasil registrou 1.167 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas, 
fazendo total de óbitos pela doença chegar a 240.940, segundo boletim do 
Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (16).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021616969076-com-vacinacao-em-marcha-
lenta-brasil-registra-1167-mortes-pela-covid-19/
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