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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-17 00:00:00
Título: Lewandowski dá cinco dias para Ministério da Justiça dizer se cooperação
internacional na Lava Jato foi oficial
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski deu
prazo de cinco dias para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública
informar se realizou ou intermediou cooperação entre procuradores da Lava Jato e
órgãos internacionais e órgãos internacionais durante a operação.Leia mais
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/lewandowski-da-cinco-dias-para-ministerio-dajustica-dizer-se-cooperacao-internacional-na-lava-jato-foi-oficial.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 10:38:11
Título: Picanha e cerveja: farra nos quartéis expõe falta de controle civil
sobre militares
Descrição: Dinheiro público bancou 700 toneladas de picanha e milhares de litros
de cerveja com sobrepreço de até 60%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/picanha-e-cerveja-farra-nosquarteis-expoe-falta-de-controle-civil-sobre-militares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 15:25:42
Título: Por unanimidade, STF mantém prisão de Daniel Silveira por ataque a
ministros da Corte
Descrição: Relator do caso, Moraes destacou caráter antidemocrático das
manifestações do parlamentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/por-unanimidade-stf-mantemprisao-de-daniel-silveira-por-ataque-a-ministros-da-corte
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 18:20:11
Título: PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e Rede vão protocolar pedido conjunto de
cassação de Daniel Silveira
Descrição: Segundo o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), peça vai se fundamentar em
quebra de decoro e deve elencar vídeo que motivou prisão e outros atos
praticados pelo bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-pcdob-psol-psb-pdt-e-rede-vaoprotocolar-pedido-conjunto-de-cassacao-de-daniel-silveira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 12:47:52
Título: Após 1 mês, vacinação para por falta de doses do imunizante no País
Descrição: Há um mês a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira vacinada contra
a Covid-19 no Brasil. Ela foi o marco inicial da campanha nacional de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/apos-1-mes-vacinacao-para-porfalta-de-doses-do-imunizante-no-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 15:16:32
Título: Sem vacinas, Frentes convocam novas carreatas pelo Fora Bolsonaro
Descrição: O movimento defende ainda a vacinação para todos, seguindo os
critérios de prioridade e transparência, e a prorrogação do auxílio emergencial
no valor de R$ 600 até o fim da pandemia, além da proteção aos empregos.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sem-vacinas-frentes-convocam-novascarreatas-pelo-fora-bolsonaro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-17 19:22:03
Título: 'Incompetência do governo' é o maior entrave da vacinação no Brasil,
dizem profissionais de saúde
Descrição: Um mês após o início da campanha de vacinação contra a COVID-19, o
Brasil continua com problemas de abastecimento de vacinas e vive o pior momento
da pandemia na média de mortes. A Sputnik Brasil ouviu profissionais de saúde
que avaliaram as primeiras quatro semanas da imunização no país.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021716975302-incompetencia-dogoverno-e-o-maior-entrave-da-vacinacao-no-brasil-dizem-profissionais-de-saude/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 23:02:54
Título: Desaprovação do trabalho de Bolsonaro atinge pico recorde, diz pesquisa
Descrição: O índice daqueles que consideram o trabalho do presidente como ruim
ou péssimo saltou para 48%, mesmo patamar que na primeira onda da pandemia,
segundo levantamento PoderData
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desaprovacao-do-trabalho-de-bolsonaroatinge-pico-recorde-diz-pesquisa/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-17 21:39:52
Título: Spray israelense para a covid-19 que Bolsonaro quer aprovar com urgência
ainda não nasceu
Descrição: Pesquisa do aerossol nasal EXO-CD24 está em fase preliminar.
Netanyahu elogiou os resultados prévios a seu aliado brasileiro e outros
governantes
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-02-17/milagroso-spray-israelensepara-a-covid-19-que-bolsonaro-quer-aprovar-com-urgencia-ainda-nao-nasceu.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-18 08:34:58
Título: Brasil consegue vacinar 60 milhões por mês contra covid-19, só falta a
vacina, diz fundador da Anvisa
Descrição: Segundo Gonzalo Vecina Neto, país poderia concluir imunização contra
covid-19 neste semestre, se governo federal tivesse negociado com antecedência
compra de vacinas, como fez o Chile. Cinco capitais suspenderam vacinação por
falta de doses.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56104951
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 20:39:46
Título: Petroleiros iniciam greve nesta quinta contra venda de refinaria
Descrição: Trabalhadores de todas as regiões do país devem se mobilizar, direção
da Petrobrás alega que o movimento \não preenche os requisitos legais\
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-iniciam-greve-nestaquinta-contra-venda-de-refinaria/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-17 21:19:31
Título: Polido com sangue: mármore e granito produzidos no Espírito Santo vão
para o exterior à custa de vidas de trabalhadores
Descrição: Atividade econômica mais letal no estado, setor registrou 220 mortes
desde 2005. Trabalhadores e familiares denunciam condições precárias de trabalho
e segurança
Url :https://apublica.org/2021/02/polido-com-sangue-marmore-e-granitoproduzidos-no-espirito-santo-vao-para-o-exterior-a-custa-de-vidas-detrabalhadores/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 17:57:35
Título: Coalizão Negra por Direitos faz ato por auxílio emergencial e políticas
sociais

Descrição: Entidades, sobretudo de mulheres negras, chamam para protesto em
Curitiba na quinta (18): pauta ampla por direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/pr-coalizao-negra-por-direitosfaz-ato-por-auxilio-emergencial-e-politicas-sociais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 21:40:24
Título: Fachin defende suspensão de despejos de quilombolas durante pandemia
Descrição: Manifestação se dá no âmbito de processo que julga o caso e diverge
de posicionamentos da PGR e da AGU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/fachin-defende-suspensao-dedespejos-de-quilombolas-durante-pandemia
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 21:59:42
Título: “Vacinação em São Paulo deve priorizar periferia para ser mais
eficiente”, diz estudo
Descrição: Segundo análise do Instituto Pólis, população negra que reside em
áreas de periferia é mais afetada pela pandemia, principalmente entre os idosos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vacinacao-em-sao-paulo-deve-priorizarperiferia-para-ser-mais-eficiente-diz-estudo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 14:42:13
Título: Procuradores sabiam que estavam grampeando advogados de Lula, mostra
diálogo
Descrição: Da ConJur A defesa de Lula enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta
quarta-feira (17/2) novos diálogos entre procuradores da lava jato em Curitiba.
Júlio
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/procuradores-sabiam-que-estavamgrampeando-advogados-de-lula-mostra-dialogo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 15:25:42
Título: Por unanimidade, STF mantém prisão de Daniel Silveira por ataque a
ministros da Corte
Descrição: Relator do caso, Moraes destacou caráter antidemocrático das
manifestações do parlamentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/por-unanimidade-stf-mantemprisao-de-daniel-silveira-por-ataque-a-ministros-da-corte
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-17 00:00:00
Título: Comissão Arns se diz 'estarrecida' com vídeo de deputado e apoia sua
prisão
Descrição: A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Paulo Evaristo Arns,
conhecida como Comissão Arns, divulgou nota nesta quarta-feira (17) em que se
diz \estarrecida\ com o vídeo gravado pelo deputado federal Daniel Silveira
(PSl-RJ) com ofensas ao Supremo Tribunal Federal e apoia sua prisão.Leia mais
(02/17/2021 - 19h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/comissao-arns-se-diz-estarrecida-com-video-dedeputado-e-apoia-sua-prisao.shtml
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 00:58:50
Título: Em nota, entidade de Direitos Humanos apoia decisão do STF de prender
deputado Daniel Silveira
Descrição: É tal o nível de isolamento político do deputado Daniel Silveira
(PSL-RJ), preso pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a Comissão de Defesa
dos Direitos
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/em-nota-entidade-de-direitoshumanos-apoia-decisao-do-stf-de-prender-deputado-daniel-silveira/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 15:32:01
Título: Daniel Silveira cometeu novos crimes durante sua prisão, dizem ministros
do STF
Descrição: Deputado bolsonarista desrespeitou policial civil e foi autorizado
pela PF a gravar um vídeo antes de ser levado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/daniel-silveira-cometeu-novoscrimes-durante-sua-prisao-dizem-ministros-do-stf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 10:46:42
Título: Quem é Daniel Silveira, o deputado bolsonarista preso após ameaças ao
STF
Descrição: Ex-PM, preso na terça (16), já foi detido várias vezes por diversos
motivos e é alvo de inquérito que apura fake news
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/quem-e-daniel-silveira-odeputado-bolsonarista-preso-apos-ameacas-ao-stf
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 01:08:19
Título: Em mensagem “leve”, Eduardo Bolsonaro diz que votará contra prisão de
Daniel Silveira
Descrição: O filho do presidente Jair Bolsonaro evitou criticar ministros do
Supremo ou endossar a tese de prisão política
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-mensagem-leve-eduardo-bolsonarodiz-que-votara-contra-prisao-de-daniel-silveira/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 18:50:49
Título: Silveira tenta impedir livre exercício da Justiça e do Estado de
direito, diz Moraes
Descrição: Ao proferir voto em julgamento desta quarta (17), ministro destacou
histórico de deputado, que é reincidente na conduta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/silveira-tenta-impedir-livreexercicio-da-justica-e-do-estado-de-direito-diz-moraes
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 22:06:06
Título: Presidente da OAB critica discussão sobre prisão de Daniel Silveira:
“Manobra diversionista”
Descrição: Felipe Santa Cruz tratou a situação como uma espécie de cortina de
fumaça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-oab-critica-discussaosobre-prisao-de-daniel-silveira-manobra-diversionista/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 16:16:11
Título: Ratinho defende intervenção militar e “limpar mendigos” das cidades como
em Singapura
Descrição: Apresentador do SBT lamentou, ainda, que “se mexer com morador de
rua, a imprensa cai em cima”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/ratinho-defende-intervencaomilitar-e-limpar-mendigos-das-cidades-como-em-singapura
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 15:37:08
Título: Nordestina e trans, Faela Maya cria webnovela e é sucesso na internet
Descrição: Sem chances no mercado formal, estudante viu nos vídeos uma saída
para gerar renda com a ajuda da família e de vizinhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/nordestina-e-trans-faela-mayacria-webnovela-e-e-sucesso-na-internet
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2021-02-17 12:02:56
Título: Decretos de Bolsonaro sobre armas têm resistência entre aliados do
próprio governo
Descrição: Parlamentares de diferentes partidos tentam suspender efeitos dos
quatro decretos que facilitam acesso a armas de fogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/decretos-de-bolsonaro-de-acessoa-armas-encontram-ampla-resistencia-no-congresso
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 11:54:36
Título: Em carta a Biden, movimento de solidariedade a Cuba pede fim de bloqueio
econômico
Descrição: Manifesto se junta a petições de políticos e instituições dos EUA,
África e União Europeia contra sanções à ilha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/em-carta-a-biden-movimento-desolidariedade-a-cuba-pede-fim-de-bloqueio-economico
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 07:51:20
Título: Triste fim do Minha Casa Minha Vida: como Bolsonaro extinguiu o programa
sem alarde
Descrição: Investimento de 2020 foi o menor da história, e o programa
apresentado pelo governo como substituto aprofunda o desmonte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/triste-fim-do-minha-casa-minhavida-como-bolsonaro-extinguiu-oprograma-sem-alarde
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-17 07:48:46
Título: Campanha da CNBB critica “necropolítica” e é atacada por católicos
conservadores
Descrição: Após onda de críticas de religiosos de direita, bispos reagem: “Quem
fala contra, é católico diabólico”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/17/campanha-da-cnbb-criticanecropolitica-e-e-atacada-por-catolicos-conservadores
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 01:15:43
Título: Professores confirmam greve dia 1º de março contra aulas presenciais no
Paraná
Descrição: Educadores mantém início de greve se governo não suspender atividades
presenciais nas escolas estaduais A categoria definiu por greve das atividades
presenciais, mantendo as aulas
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/professores-confirmam-greve-dia-1ode-marco-contra-aulas-presenciais-no-parana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 23:02:04
Título: Apagão no Texas é associado à privatização do setor energético
Descrição: Cerca de 4 milhões de pessoas ficaram sem energia durante a rigorosa
nevasca que atingiu o estado do Texas, nos Estados Unidos, enquanto as
discussões
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/apagao-no-texas-e-associado-aprivatizacao-do-setor-energetico/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 20:46:07
Título: Câmara convocou sessão nesta quinta-feira para votar a prisão do
deputado Daniel Silveira
Descrição: Por determinação da Constituição, a Câmara convocou sessão nesta
quinta-feira (18), às 9h, para votar ordem de prisão expedida contra o deputado
bolsonarista Daniel Silveira
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/camara-convocou-sessao-nestaquinta-feira-para-votar-a-prisao-do-deputado-daniel-silveira/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 12:54:17
Título: PSL decide expulsar Daniel Silveira do partido
Descrição: O PSL decidiu expulsar o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSLRJ) do partido, após o vídeo que publicou com ataques a ministros do Supremo
Tribunal Federal
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/psl-decide-expulsar-danielsilveira-do-partido/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 12:47:52
Título: Após 1 mês, vacinação para por falta de doses do imunizante no País
Descrição: Há um mês a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira vacinada contra
a Covid-19 no Brasil. Ela foi o marco inicial da campanha nacional de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/apos-1-mes-vacinacao-para-porfalta-de-doses-do-imunizante-no-pais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 11:09:34
Título: Flávio Dino disse que “imunidade” não é “impunidade” ao se referir à
prisão do deputado Daniel Silveira
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), engrossou a opinião
daqueles que consideram fundamental uma punição exemplar para o deputado
bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). Para
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/flavio-dino-disse-que-imunidadenao-e-impunidade-ao-se-referir-a-prisao-do-deputado-daniel-silveira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-17 10:43:35
Título: Haddad pede a cassação do deputado bolsonarista preso Daniel Silveira
Descrição: O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) defendeu nesta quarta-feira (17) a
cassação do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) como recado para o
presidente Jair Boslonaro. Segundo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/haddad-pede-a-cassacao-de-deputadobolsonarista-preso-daniel-silveira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 02:55:33
Título: Cassação de Daniel Silveira pode afetar candidatura de Bia Kicis à CCJ
Descrição: Deputada bolsonarista costumava concordar com as críticas pesadas ao
STF, porém, após a prisão do colega, e por sugestão de aliados, passou o dia sem
comentar o caso o fazer qualquer comentário em redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cassacao-de-daniel-silveira-podeafetar-candidatura-de-bia-kicis-a-ccj/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 01:43:16
Título: Antes de ser preso, Daniel Silveira ameaçou com agressão prefeito de
Niterói
Descrição: \Tem que levar uma surra\, disse o deputado bolsonarista ao prefeito
Axel Grael (PDT), que anunciou processo contra o parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antes-de-ser-preso-daniel-silveiraameacou-com-agressao-prefeito-de-niteroi/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 01:14:30
Título: Doria elogia lockdown em Araraquara e parabeniza Edinho Silva (PT):
“Extraordinário prefeito”
Descrição: Petista adotou medidas mais duras de restrição diante da presença da
variante de Manaus na cidade e foi saudado pelo governador tucano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-elogia-lockdown-em-araraquara-eparabeniza-edinho-silva-pt-extraordinario-prefeito/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-02-18 00:41:43
Título: Câmara reativa Conselho de Ética para discutir caso de Daniel Silveira
Descrição: Partidos de oposição como PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede
apresentaram pedido de cassação do deputado bolsonarista, preso em flagrante
nesta madrugada após fazer vídeo com apologia ao AI-5 e ofensas a ministros do
STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-reativa-conselho-de-etica-paradiscutir-caso-de-daniel-silveira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 23:57:58
Título: Jean Wyllys reage a declaração golpista de Ratinho: “Eugenista, nazista,
fascista de m*!”
Descrição: Em programa de rádio, o apresentador pregou uma intervenção militar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jean-wyllys-reage-a-declaracaogolpista-de-ratinho-eugenista-nazista-fascista-de-m/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 23:51:59
Título: Damares trama mudar política de direitos humanos secretamente, denuncia
entidade
Descrição: Human Rights Watch: governo criou grupo de trabalho sem
representantes da sociedade civil, Congresso e Judiciário e com discussões
secretas
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/damares-trama-mudarpolitica-de-direitos-humanos-secretamente-denuncia-entidade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 23:47:05
Título: STF autoriza senador bolsonarista do dinheiro das nádegas a retomar
mandato
Descrição: Alvo de ação da PF, que encontrou R$ 30 mil em sua cueca, Chico
Rodrigues estava afastado desde outubro, Barroso determinou que ele não faça
parte de comissão sobre Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-autoriza-senador-bolsonarista-dodinheiro-das-nadegas-a-retomar-mandato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 23:17:38
Título: Covas é diagnosticado com novo nódulo cancerígeno no fígado
Descrição: Prefeito de São Paulo, que luta contra o câncer desde 2019, retomou
as sessões de quimioterapia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-covas-e-diagnosticado-com-novonodulo-cancerigeno-no-figado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 23:04:49
Título: PGR propõe que Daniel Silveira use tornozeleira eletrônica
Descrição: Medidas em relação ao deputado ainda incluem que ele fique longe da
sede do STF e tenha circulação restrita a endereços indicados pela Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-propoe-que-daniel-silveira-usetornozeleira-eletronica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 22:28:35
Título: Volta às aulas presenciais sem condições coloca em risco a vida – Por
Raimundo Bonfim
Descrição: O governo Doria teve quase um ano para preparar as escolas da rede
estadual para um ambiente mais seguro de retorno às aulas, mas não o fez
Url :https://revistaforum.com.br/rede/volta-as-aulas-presenciais-sem-condicoescoloca-em-risco-a-vida-por-raimundo-bonfim/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 22:10:21

Título: Suplicy desafia Ratinho para debate sobre intervenção militar
Descrição: Vereador quer que o apresentador bolsonarista, por ter defendido
uma \limpeza\ no Brasil através de um golpe militar, seja preso tal como o
deputado Daniel Silveira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/suplicy-desafia-ratinho-para-debatesobre-intervencao-militar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 21:42:30
Título: Votação sobre prisão de Daniel Silveira na Câmara será aberta e nominal
Descrição: Sessão está marcada para as 10h desta quinta-feira (18), STF
referendou detenção por unanimidade, mas ela precisa ser avaliada pelos
parlamentares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/votacao-sobre-prisao-de-danielsilveira-na-camara-sera-aberta-e-nominal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 21:36:45
Título: Escritores pedem “punição exemplar” de Daniel Silveira
Descrição: Em manifesto, União Brasileira de Escritores (UBE) aponta \ameaça à
democracia\ na conduta do deputado bolsonarista, preso após determinação do
ministro Alexandre de Moraes, do STF
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/escritores-pedem-punicao-exemplar-dedaniel-silveira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 21:03:07
Título: Deputado bolsonarista é condenado a pagar R$ 20 mil a homem incluído em
dossiê sobre antifascistas
Descrição: Douglas Garcia (PTB-SP) divulgou em redes sociais documento com dados
de pessoas que ele chamou de “terroristas”, foi a terceira condenação do tipo
que ele sofreu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-bolsonarista-e-condenado-apagar-r-20-mil-a-homem-incluido-em-dossie-sobre-antifascistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 20:10:52
Título: “Continua uma bosta”: Hacker volta a invadir site do Ministério da Saúde
Descrição: Essa é ao menos a segunda vez no mês que a página do ministério é
invadida por hackers com \bronca\ nos responsáveis: \Arrumem esse site porco\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/continua-uma-bosta-hacker-volta-ainvadir-site-do-ministerio-da-saude/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 19:58:57
Título: R$ 50 mil: Roberto Jefferson é condenado a indenizar Alexandre de Moraes
Descrição: O ex-deputado também terá que pagar multa para a esposa do ministro
do Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/r-50-mil-roberto-jefferson-econdenado-a-indenizar-alexandre-de-moraes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 19:26:02
Título: “Indução ao suicídio”: TV Cultura e Diogo Mainardi são representados no
MP após programa com Haddad
Descrição: Além de atacar o petista, Mainardi afirmou no Manhattan Connection
que \se atiraria do décimo quinto andar\ caso tivesse que votar no PT em 2022,
fala que pode configurar violação do Artigo 122 do Código Penal
Url :https://revistaforum.com.br/midia/inducao-ao-suicidio-tv-cultura-e-diogomainardi-sao-representados-no-mp-apos-programa-com-haddad/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 19:18:06

Título: Apoiadores de Daniel Silveira agridem homem que tinha placa com nome de
Marielle
Descrição: Confusão aconteceu na frente da sede da PF do Rio, onde bolsonarista
está preso, parlamentar ficou conhecido por quebrar placa que trazia nome da
vereadora
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apoiadores-de-daniel-silveira-agridemhomem-que-tinha-placa-com-nome-de-marielle/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 18:35:41
Título: Weintraub, que já pediu prisão de ministros do STF, elogiou vídeo que
provocou prisão de Daniel Silveira
Descrição: \Meu irmão, que porrada seu vídeo do YouTube\, disse Weintraub ao
deputado em mensagem privada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/weintraub-que-ja-pediu-prisao-deministros-do-stf-elogiou-video-que-provocou-prisao-de-daniel-silveira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 18:30:31
Título: TVE da Bahia tira campeonato estadual da Globo e vai transmitir ao vivo
também na internet
Descrição: “Na Bahia, a televisão pública é um instrumento de acesso aos
direitos dos cidadãos, como educação, cultura, esporte e saúde”, diz Flávio
Gonçalves, diretor-geral da emissora
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/tve-da-bahia-tira-campeonato-estadualda-globo-e-vai-transmitir-ao-vivo-tambem-na-internet/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 17:56:56
Título: Belo é preso após show que reuniu multidão no Complexo da Maré durante
pandemia
Descrição: Cantor já foi para a cadeia em duas oportunidades, acusado de
associação para o tráfico de drogas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/belo-e-preso-apos-show-que-reuniumultidao-no-complexo-da-mare-durante-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 17:13:03
Título: Daniel Silveira é abandonado por Bolsonaro, líder do presidente na
Câmara diz que “não é assunto do governo”
Descrição: Titular do Planalto se calou sobre a prisão do deputado de sua base,
Carlos foi o único do clã presidencial a se manifestar, em mensagem cifrada,
sobre o episódio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/daniel-silveira-e-abandonado-porbolsonaro-lider-do-presidente-na-camara-diz-que-nao-e-assunto-do-governo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 15:27:35
Título: Princesa de Dubai diz que está sendo mantida como refém em mansão desde
2018
Descrição: A filha do primeiro-ministro dos Emirados Árabes, de acordo com
reportagem da BBC, estaria trancada dentro de uma mansão desde quando foi detida
ao tentar fugir do seu país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/princesa-de-dubai-diz-que-esta-sendomantida-como-refem-em-mansao-desde-2018/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 15:12:38
Título: Em mensagem ao Brasil, Papa diz que a pandemia será vencida com a
“superação de divisões”
Descrição: O pontífice também declarou que teme por um “consumismo febril”
superada a crise sanitária
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-mensagem-ao-brasil-papa-diz-que-apandemia-sera-vencida-com-a-superacao-de-divisoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 14:02:32
Título: Guilherme Boulos é apontado pela Time como uma das 100 lideranças
emergentes do mundo
Descrição: O líder do MTST comemorou o destaque em seu Twitter: “Invadindo a
Time. O futuro é logo ali!”
Url :https://revistaforum.com.br/global/guilherme-boulos-e-apontado-pela-timecomo-uma-das-100-liderancas-emergentes-do-mundo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 13:08:21
Título: Suspeito de matar esposa a marteladas se apresenta e é liberado por não
ter sido pego em flagrante
Descrição: Único indiciado até agora pelo assassinato de Adriany Regina Gomes
Pina, de 31 anos, deve responder o inquérito em liberdade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/suspeito-de-matar-esposa-a-marteladasse-apresenta-e-e-liberado-por-nao-ter-sido-pego-em-flagrante/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-17 12:41:26
Título: Nas redes, bolsonaristas lembram de Flordelis após prisão de Daniel
Silveira
Descrição: Bolsonaristas comparam prisão de Daniel Silveira com caso da
deputada, que responde em liberdade pela acusação de mandar assassinar o marido.
Detalhe: Flordelis também faz parte da base de apoio de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/nas-redes-bolsonaristas-lembramde-flordelis-apos-prisao-de-daniel-silveira/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-17 03:00:00
Título: A história revela: desenvolvimento econômico ocorre quando o padrão de
vida da população aumenta. Entrevista especial com Thales Zamberlan Pereira
Descrição: A história da escravidão no Brasil tem suas peculiaridades que
colocam o [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606471-a-historia-revela-desenvolvimentoeconomico-ocorre-quando-o-padrao-de-vida-da-populacao-aumenta-entrevistaespecial-com-thales-zamberlan-pereira
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-18 06:30:48
Título: Coluna | O desinvestimento climático tá on
Descrição: Bill Gates, o cofundador da Microsoft, era um crítico contumaz da
venda de ações de companhias do setor de combustíveis fósseis como forma de
lidar com a crise climática. Ficou famosa uma entrevista ao jornal Financial
Times em 2019, em que Gates declarou enfaticamente que \o desinvestimento, até
agora, provavelmente reduziu as emissões em zero toneladas\.
Url :https://epoca.globo.com/natalie-unterstell/coluna-o-desinvestimentoclimatico-ta-on-24887555
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-18 06:30:11
Título: Daniel Silveira é o segundo deputado que mais gasta com segurança
particular
Descrição: Daniel Silveira, preso nesta terça-feira, é o segundo deputado que
mais gasta recursos da cota parlamentar com segurança privada.Desde que assumiu
o mandato, no início de 2019, Silveira fez a Câmara desembolsar R$ 184 mil com
serviços do tipo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/daniel-silveira-o-segundo-deputadoque-mais-gasta-com-seguranca-particular-24887541
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-18 06:00:10
Título: Daniel Silveira tentou trancar inquérito que o investiga por corrupção

Descrição: Daniel Silveira pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) o trancamento do inquérito civil que o investiga pela suspeita de desvio
de dinheiro da cota parlamentar, por meio da contratação de um escritório de
advocacia de um amigo dele, em Petrópolis.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/daniel-silveira-tentou-trancarinquerito-que-investiga-por-corrupcao-24887490
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-17 11:02:22
Título: Quem foi o 'Messias Negro', líder dos Panteras Negras morto pela polícia
e que agora é tema de filme
Descrição: Fred Hampton tinha apenas 20 anos quando se tornou líder do movimento
no Estado de Illinois e foi morto em uma invasão da polícia ao apartamento onde
estava.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56095921
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-17 09:00:43
Título: As travestis e transformistas que frequentavam a cena alternativa de SP
em plena ditadura militar
Descrição: De Ney Matogrosso e Dzi Croquettes a anônimas que trabalhavam em
salões de beleza e se apresentavam em boates, a fotógrafa Madalena Schwartz
registrou a vida — no palco e por trás deles — de travestis e transformistas
brasileiros nos anos 1970.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56093761
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-17 22:57:00
Título: Murdoch e Google assinam acordo de colaboração pioneiro no setor
multimídia
Descrição: Pacto acaba com anos de litígios sobre a oferta gratuita de conteúdos
no buscador da empresa de tecnologia
Url :https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-02-17/murdoch-e-google-assinamacordo-de-colaboracao-pioneiro-no-setor-multimidia.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-17 00:00:00
Título: Câmara articula acordo político após decisão unânime do STF por prisão
de deputado bolsonarista
Descrição: Após o STF (Supremo Tribunal Federal) referendar por unanimidade a
decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão em flagrante de
Daniel Silveira (PSL-RJ), a Câmara passou a quarta-feira (17) em articulações
para derrubar a medida -mas, em uma tentativa de aceno à corte, estuda aplicar
uma punição ao deputado bolsonarista.Leia mais (02/17/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/camara-articula-acordo-politico-apos-decisao-unanime-do-stfpor-prisao-de-deputado-bolsonarista.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-17 23:33:00
Título: Mesa Diretora determina imediata reativação do Conselho de Ética e
representa contra Daniel Silveira
Descrição: O parlamentar foi preso em flagrante pela Polícia Federal no âmbito
de inquérito no STF que investiga notícias falsas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/728544-mesa-diretora-determina-imediatareativacao-do-conselho-de-etica-e-representa-contra-daniel-silveira/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo,
Data: 2021-02-18 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os
(18), na qual entra em vigor toque de recolher no

Notícias Urgentes
quinta-feira, 18 de fevereiro
destaques desta quinta-feira
Ceará, EUA e Europa tentam

salvar acordo nuclear iraniano e Facebook age com 'mão pesada' contra nova
regulação na Austrália.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021816977333-manha-comsputnik-brasil-quinta-feira-18-de-fevereiro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-17 22:08:17
Título: Acusado de terrorismo pelo governo ruandês, herói do 'Hotel Ruanda'
começa a ser julgado (VÍDEO)
Descrição: Paul Rusesabagina, homem que inspirou o filme de sucesso \Hotel
Ruanda\, foi a julgamento nesta quarta-feira (17) por acusações de terrorismo.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021021716976316-acusadode-terrorism-pelo-governo-ruandes-heroi-do-hotel-ruanda-comeca-a-ser-julgadovideo/

