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Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-18 18:33:01
Título: Biden retira restauração de Trump das sanções da ONU contra o Irã
Descrição: UNITED NATIONS (AP) - O governo Biden rescindiu na quinta-feira a 
restauração das sanções da ONU ao Irã pelo ex-presidente Donald Trump, um 
anúncio que pode ajudar Washington a se aproximar do acordo nuclear de 2015 que 
visa controlar o programa nuclear da República Islâmica. O embaixador interino 
dos EUA, Richard Mills, enviou uma carta ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/18/biden-withdraws-trumps-
restoration-of-un-sanctions/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: MST
Data: 2021-02-18
Título: No final de semana de 20 e 21 de fevereiro voltaremos às ruas por Fora 
Bolsonaro
Descrição: Campanha Nacional Fora Bolsonaro acontece neste fim de semana em todo
o país
Url : https://mst.org.br/2021/02/18/no-final-de-semana-de-20-e-21-de-fevereiro-
voltaremos-as-ruas-por-fora-bolsonaro/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-18 03:00:00
Título: Emergência da fome intensifica luta pelo Auxílio Emergencial e evidencia
necessidade da renda mínima. Entrevista especial com José Antônio Moroni
Descrição: “Estou no mercado comprando comida”. A singela frase recebida numa 
mensagem de WhatsApp revela uma alegria e uma dor a José Antônio Mo [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606834-emergencia-da-fome-intensifica-luta-pelo-
auxilio-emergencial-e-evidencia-necessidade-da-renda-minima-entrevista-especial-
com-jose-antonio-moroni

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 13:14:47
Título: Manifestações em 20 estados pedem volta do auxílio emergencial para 
população negra
Descrição: 200 entidades do movimento negro foram às ruas nesta quinta (18) 
exigir vacinação universal e volta do auxílio de R$ 600
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/manifestacoes-em-20-estados-
pedem-volta-do-auxilio-emergencial-para-populacao-negra

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-02-19
Título: Fux diz que ministro da Defesa desmentiu Villas Bôas sobre reunião para 
pressionar o STF
Descrição: O presidente do STF, Luiz Fux, afirma que o ministro da Defesa, 
general Fernando Azevedo, mandou mensagem para tentar esvaziar crise provocada 
pela revelação de que o general Villas Bôas, comandante do Exército em 2018 
pressionou a Corte para negar o Habeas Corpus a Lula, o que resultou na prisão 
do ex-presidente
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fux-diz-que-ministro-da-defesa-o-
procurou-para-conter-crise-entre-as-forcas-armadas-e-o-stf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 15:42:32
Título: Defensor de intervenção militar, Ratinho deve R$ 80 milhões em impostos 
à União
Descrição: Três empresas do apresentador deram calote no fisco. Entre os sócios,
a esposa e o filho, o governador Ratinho Jr
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/defensor-de-intervencao-militar-
ratinho-deve-r-80-milhoes-em-impostos-a-uniao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 08:50:54
Título: Moraes determina “imediata perícia” em celulares encontrados na sala 
onde Daniel Silveira estava preso
Descrição: Daniel Silveira foi transferido da sede da PF para Batalhão Especial 
Prisional da PM do Rio, onde voltou a fazer ameaças ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moraes-determina-imediata-pericia-em-
celulares-encontrados-na-sala-onde-daniel-silveira-estava-preso/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 23:57:55
Título: Mesmo preso, Daniel Silveira manteve contato com grupo de WhatsApp da 
bancada do PSL
Descrição: Segundo matéria da CNN Brasil, três parlamentares do partido 
confirmaram a informação de que o bolsonarista trocou mensagens pela plataforma 
direito da cadeia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mesmo-preso-daniel-silveira-manteve-
contato-com-grupo-de-whatsapp-da-bancada-do-psl/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 14:37:34
Título: ‘Se for necessário para derrotar o bolsonarismo, eu me colocaria à 
disposição’, diz Lula sobre 2022
Descrição: Ex-presidente, no entanto, defende candidatura de Fernando Haddad. \
Tem passaporte de 47 milhões de votos\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/se-for-necessario-para-derrotar-o-
bolsonarismo-eu-me-colocaria-a-disposicao-diz-lula-sobre-2022/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 01:37:08
Título: Bolsonaro fica “chateado” com comentário de seguidor e manda Polícia 
Federal investigá-lo
Descrição: Presidente anunciou em sua live que mandou investigar internauta que 
questionou postagem sobre apreensão de cocaína da PF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-fica-chateado-com-
comentario-de-seguidor-e-manda-policia-federal-investiga-lo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 19:34:07
Título: Número de infectados pela covid-19 no Brasil ultrapassa 10 milhões
Descrição: Em três semanas, total de contaminados aumentou 1 milhão, somente 
nesta quinta (18), foram mais de 51 mil novos casos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/numero-de-infectados-pela-covid-
19-no-brasil-ultrapassa-10-milhoes

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Científico califica de "número trágico" los 10 millones de 
contagios por coronavirus en Brasil
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/19/c_139752008.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 08:03:18
Título: Sete vezes em que Bolsonaro e seus aliados contribuíram para a falta de 
vacinas
Descrição: Escassez de doses para imunizar a população está diretamente ligada à
falta de planejamento do governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/sete-vezes-em-que-bolsonaro-e-
seus-aliados-contribuiram-para-a-falta-de-vacinas 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 18:29:02
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Título: Liberação de armas e ataque ao Supremo se completam – Por José Dirceu
Descrição: Agora é o “Brasil em seu labirinto” e Bolsonaro se prepara para o 
golpe. Ele reagirá a uma eventual derrota em 22 e chegou a hora de dar um basta
Url :https://revistaforum.com.br/debates/liberacao-de-armas-e-ataque-ao-supremo-
se-completam-por-jose-dirceu/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 19:40:36
Título: Em vídeo, Bebbiano disse que Jair Bolsonaro pediu que ele processasse 
seu filho 02, o Carlos
Descrição: Material foi divulgado por André Marinho, filho de Paulo Marinho, 
apoiador e articulador da campanha do atual presidente, e teria sido gravado 
seis dias antes da morte do ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-video-bebbiano-disse-que-jair-
bolsonaro-pediu-que-ele-processasse-seu-filho-02-o-carlos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 10:55:35
Título: Bispos pedem que STF rejeite Acordo de Brumadinho e aumente valor pago 
às famílias
Descrição: Dos R$ 37,6 bi que serão pagos pela Vale, apenas R$ 9,17 bi se 
destinam à população das 27 cidades atingidas pelo crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/bispos-pedem-que-stf-rejeite-
acordo-de-brumadinho-e-aumente-valor-pago-as-familias

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-19 04:33:08
Título: Bolsonaro diz que ‘alguma coisa vai acontecer na Petrobras’ nos próximos
dias
Descrição: Diante da saraivada de críticas que sofre por causa dos aumentos nos 
combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (18) que 
&#8216,alguma coisa vai 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsonaro-diz-que-alguma-coisa-vai-
acontecer-na-petrobras-nos-proximos-dias/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 20:24:53
Título: Congresso irá propor auxílio emergencial com sacrifícios contra 
servidores públicos
Descrição: O Congresso Nacional irá propor na semana que vem a reimplantação do 
auxílio emergencial, com menos prestações e valores menores, mas com a 
contraprestação dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/congresso-ira-propor-auxilio-
emergencial-com-sacrificios-contra-servidores-publicos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 16:52:37
Título: Auxílio emergencial será moeda de troca para ajuste fiscal, entenda o 
acordo
Descrição: Paulo Guedes e lideranças do Congresso Nacional se reuniram nesta 
quinta-feira (18), valor do auxílio não foi divulgado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/auxilio-emergencial-sera-moeda-
de-troca-para-ajuste-fiscal-entenda-o-acordo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 12:21:49
Título: Para especialistas, vida dos trabalhadores será a mais afetada com 
autonomia do BC 
Descrição: A autonomia do Banco Central  foi tema do Programa Quarta Sindical da
quarta-feira (17), parceria da CUT e BdF-Curitiba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/para-especialistas-vida-dos-
trabalhadores-sera-a-mais-afetada-com-autonomia-do-bc
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-02-18 11:34:42
Título: Declaração sobre Direitos dos Camponeses da ONU ganha versão em 
português
Descrição: Documento foi aprovado em 2018 pela ONU e agora foi traduzido pela 
Via Campesina Brasil, lançamento nesta quinta (18)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/declaracao-sobre-direitos-dos-
camponese-da-onu-ganha-versao-em-portugues
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 10:10:54
Título: Ferramenta ajuda consumidor a identificar reajuste abusivo em planos de 
saúde
Descrição: Valores têm sido considerados altos após a ANS permitir reajuste 
represado devido à pandemia em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/ferramenta-ajuda-consumidor-a-
identificar-reajuste-abusivo-em-planos-de-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-18 08:05:16
Título: Israel executa “apartheid médico” ao impedir vacinação de palestinos, 
acusa político
Descrição: Mustafa Barghouti, parlamentar palestino, critica postura de Israel 
em meio à pandemia: “Limpeza étnica”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/israel-executa-apartheid-medico-
ao-impedir-vacinacao-de-palestinos-acusa-politico
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 22:06:58
Título: Câmara vai definir prisão ou soltura de Daniel Silveira às 17h desta 
sexta-feira
Descrição: A Câmara dos Deputados realizará nesta sexta-feira (19), às 17 horas,
sessão deliberativa do Plenário para apreciar a medida cautelar do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/camara-vai-definir-prisao-ou-
soltura-de-daniel-silveira-as-17h-desta-sexta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 21:05:25
Título: Professores denunciam surto de Covid-19 nas escolas do Paraná
Descrição: Escolas estaduais enfrentam surto de Covid-19 mesmo sem aulas 
presenciais Somente na região de Maringá, ao menos 9 escolas ficarão fechadas 
nos próximos 14 dias 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/professores-denunciam-surto-de-
covid-19-nas-escolas-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 18:25:52
Título: Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo
Descrição: Achincalhada pelo presidente Jair Bolsonaro e seu clã, a vizinha 
Venezuela tem o menor preço de gasolina no mundo. O preço do litro do 
combustível, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/venezuela-tem-a-gasolina-mais-
barata-do-mundo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-18 15:58:26
Título: Petrobras aumenta preço da gasolina e do diesel nesta sexta-feira
Descrição: A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (18) mais um aumento dos 
preços médios de venda às distribuidores da gasolina e do diesel, que irão 
vigorar a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/petrobras-aumenta-preco-da-
gasolina-e-do-diesel-nesta-sexta-feira/
 
Fonte: Revista Fórum

https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-e-do-diesel-nesta-sexta-feira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-e-do-diesel-nesta-sexta-feira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/venezuela-tem-a-gasolina-mais-barata-do-mundo/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/venezuela-tem-a-gasolina-mais-barata-do-mundo/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/professores-denunciam-surto-de-covid-19-nas-escolas-do-parana/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/professores-denunciam-surto-de-covid-19-nas-escolas-do-parana/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/camara-vai-definir-prisao-ou-soltura-de-daniel-silveira-as-17h-desta-sexta-feira/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/camara-vai-definir-prisao-ou-soltura-de-daniel-silveira-as-17h-desta-sexta-feira/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/israel-executa-apartheid-medico-ao-impedir-vacinacao-de-palestinos-acusa-politico
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/israel-executa-apartheid-medico-ao-impedir-vacinacao-de-palestinos-acusa-politico
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/ferramenta-ajuda-consumidor-a-identificar-reajuste-abusivo-em-planos-de-saude
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/ferramenta-ajuda-consumidor-a-identificar-reajuste-abusivo-em-planos-de-saude
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/declaracao-sobre-direitos-dos-camponese-da-onu-ganha-versao-em-portugues
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/18/declaracao-sobre-direitos-dos-camponese-da-onu-ganha-versao-em-portugues


Data: 2021-02-19 09:18:15
Título: Bolsonaro se cala sobre Daniel Silveira para não aprofundar crise entre 
militares e STF
Descrição: Bolsonaro samba miudinho para não se posicionar sobre a prisão de 
Daniel Silveira e, desta forma, acatar as ordens da caserna, onde comandantes de
alta patente temem expor ainda mais o general Villas Bôas e aprofundar a crise 
com o STF
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-se-cala-sobre-daniel-silveira-
para-nao-aprofundar-crise-entre-militares-e-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 01:30:45
Título: Com popularidade em queda, Bolsonaro faz gesto a caminhoneiros e elimina
imposto sobre diesel
Descrição: Presidente também tentou se desvencilhar dos aumentos no preço do gás
de cozinha, culpando os impostos estaduais, e fez alusões a que “alguma coisa 
vai acontecer na Petrobras nos próximos dias”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-popularidade-em-queda-bolsonaro-
faz-gesto-a-caminhoneiros-e-elimina-imposto-sobre-diesel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 00:52:26
Título: Flávio Dino critica mudança no calendário de vacinação do Ministério da 
Saúde um dia após apresentação
Descrição: A pasta comandada por Eduardo Pazuello tentou jogar a culpa no 
Instituto Butantan por possíveis mudanças no planejamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-critica-mudanca-no-
calendario-de-vacinacao-do-ministerio-da-saude-um-dia-apos-apresentacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 00:51:21
Título: Italiano que já estava vacinado é infectado com variante brasileira do 
coronavírus
Descrição: Caso envolve um profissional da saúde que havia recebido a vacina 
Pfizer/Biontech, e que se encontra atualmente em isolamento domiciliar
Url :https://revistaforum.com.br/global/italiano-que-ja-estava-vacinado-e-
infectado-com-variante-brasileira-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 00:30:26
Título: Brasil é o terceiro país do mundo a alcançar marca de 10 milhões de 
casos de covid
Descrição: País só é superado por Estados Unidos e Índia, que têm populações 
muito maiores, e também se destaca negativamente por ser o maior produtor de 
novas variantes do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/global/brasil-e-o-terceiro-pais-do-mundo-a-
alcancar-marca-de-10-milhoes-de-casos-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 00:26:04
Título: Maia prega manutenção da prisão de Silveira para evitar “lunáticos 
medievais invadindo o Congresso”
Descrição: Câmara decide nesta sexta-feira se o deputado bolsonarista Daniel 
Silveira permanece preso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-prega-manutencao-da-prisao-de-
silveira-para-evitar-lunaticos-medievais-invadindo-o-congresso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 00:11:05
Título: Quarentena rígida não leva a pior desempenho econômico do que 
flexibilização: estudo derruba tese de Bolsonaro
Descrição: Pesquisa conduzida pela Unicamp comparou dados de municípios que 
adotaram medidas mais severas aos de cidades com regras mais flexíveis, nos 
quais os casos de Covid-19 subiram de maneira mais acelerada
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/quarentena-rigida-nao-leva-a-pior-
desempenho-economico-do-que-flexibilizacao-estudo-derruba-tese-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 00:08:09
Título: “Geração Greta”: Crianças arrecadam R$ 23 mil para plantar mudas nativas
de Mata Atlântica
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/meio-ambiente/geracao-greta-duas-criancas-de-
11-e-8-anos-arrecadam-r-23-mil-para-plantar-mudas-nativas-de-mata-atlantica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 23:54:26
Título: Partido de Flávio Bolsonaro vai votar a favor da prisão de Daniel 
Silveira
Descrição: Diante do abandono de Jair Bolsonaro, partidos do centrão tem se 
sentido confortáveis de votarem contra o deputado preso pelo STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/partido-de-flavio-bolsonaro-vai-votar-
a-favor-da-prisao-de-daniel-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 23:30:12
Título: Escândalo na França: ex-presidente Sarkozy fura fila de vacinação
Descrição: Um dos líderes da direita em seu país, o político de 66 anos recebeu 
as duas doses em janeiro, quando apenas idosos a partir de 75 anos tinham 
direito à imunização
Url :https://revistaforum.com.br/global/escandalo-na-franca-ex-presidente-
sarkozy-fura-fila-de-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 22:26:51
Título: Senador do dinheiro nas nádegas reassume mandato e diz que buscou ajuda 
para “restaurar sanidade”
Descrição: Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela PF escondendo R$ 30 mil em 
sua cueca, ainda disse que agiu \dominado pelo medo e pelo pânico\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-do-dinheiro-nas-nadegas-
reassume-mandato-e-diz-que-buscou-ajuda-para-restaurar-sanidade/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 21:03:55
Título: Lula critica Villas Boas e diz que Globo “amamentava meninos da Lava-
Jato”
Descrição: Em entrevista a Kennedy Alencar, Lula se coloca à disposição para 
2022 e se diz decepcionado com alto comando do Exército. E mais: o que vai 
acontecer com o bombadão bolsonarista? Brasileiros que perderam emprego em 
Portugal não conseguem voltar. Com Cynara Menezes, Letícia Sallorenzo e Lucas 
Rohan
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-critica-villas-boas-e-diz-que-
globo-amamentava-meninos-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 20:16:02
Título: Bebê de um mês morre de Covid em Chapecó, prefeito lamenta e indica 
“tratamento precoce”
Descrição: João Rodrigues (PSD) citou o tratamento com cloroquina e outras 
substâncias sem eficácia comprovada contra a Covid logo após anunciar morte de 
criança e falta de leitos hospitalares na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bebe-de-um-mes-morre-de-covid-em-
chapeco-prefeito-lamenta-e-indica-tratamento-precoce/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 19:57:24
Título: Entidades denunciam Vladimir Netto, filho de Miriam Leitão, por sua 
conduta na Lava Jato
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Descrição: A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Associação 
Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia protocolaram denúncia contra o 
jornalista na Comissão de Ética e de Conduta do Grupo Globo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/entidades-denunciam-vladimir-netto-
filho-de-miriam-leitao-por-sua-conduta-na-lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 19:16:29
Título: Padilha condena nomeação de defensor do eletrochoque no Ministério da 
Saúde
Descrição: Antes de assumir cargo no governo Bolsonaro, o psiquiatra olavista 
Rafael Bernardon Ribeiro já atuou no Ministério da Saúde sob o comando de 
Ricardo Barros e na Secretaria de Saúde de São Paulo, na gestão de Geraldo 
Alckmin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-condena-nomeacao-de-defensor-
do-eletrochoque-no-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 17:46:33
Título: Globo é condenada a pagar R$ 3,2 milhões a cinegrafista que atuou com 
Bial nas Olimpíadas
Descrição: Schettini trabalhou em 11 Copas do Mundo e 9 Jogos Olímpicos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-e-condenada-a-pagar-r-32-milhoes-a-
cinegrafista-que-atuou-com-bial-nas-olimpiadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 17:18:51
Título: Bolsonaro dá ‘tiro de bazuca’ na Zona Franca de Manaus
Descrição: Redução no imposto para importação de bicicletas põe indústria 
brasileira do setor nas cordas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-da-tiro-de-bazuca-na-zona-
franca-de-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 17:08:25
Título: Gleisi rebate Mourão: Quem comete excessos é parte das Forças Armadas e 
o presidente
Descrição: Presidenta nacional do PT rebateu as declarações do vice-presidente, 
que equiparou a decisão do STF de manter Daniel Silveira preso às ameaças do 
deputado bolsonarista dirigidos a membros da corte. Para Gleisi, Bolsonaro \
estimula os ataques antidemocráticos e de ódio\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-rebate-mourao-quem-comete-
excessos-e-parte-das-forcas-armadas-e-o-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 16:39:38
Título: Pastor da mesma igreja de Damares morre de Covid após se curar de câncer
Descrição: Apóstolo Fernando Guillen atuava na Igreja Batista da Lagoinha, em 
Belo Horizonte, e estava internado desde janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pastor-da-mesma-igreja-de-damares-
morre-de-covid-apos-se-curar-de-cancer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 16:37:22
Título: “O golpe é misógino, homofóbico, machista, racista”: Dilma Rousseff 
avisou em 2016
Descrição: Em seu último discurso antes de deixar a Presidência, Dilma anteviu 
tudo em que se transformou o Brasil a partir de então. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-golpe-e-misogino-homofobico-
machista-racista-dilma-rousseff-avisou-em-2016/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 15:43:44
Título: “Villas Bôas não agiu corretamente, foi um falso general”, diz Lula
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Descrição: Sobre a participação das Forças Armadas na pressão ao STF, ex-
presidente diz que “tinha o Alto Comando em alta conta\, mas que pode \não ter 
mais” caso o episódio se confirme
Url :https://revistaforum.com.br/politica/villas-boas-nao-agiu-corretamente-foi-
um-falso-general-diz-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-18 12:38:14
Título: Padre Julio Lancellotti faz sermão histórico contra política de 
Bolsonaro sobre armas
Descrição: “Em um momento de pandemia, a autoridade brasileira facilita o porte 
de armas. O que tem que ser facilitado é a vida”, diz o sacerdote. Veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/padre-julio-lancellotti-faz-sermao-
historico-contra-politica-de-bolsonaro-sobre-armas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-19 05:02:27
Título: Serviço migratório dos EUA ameaçou expor estrangeiros à covid-19 se não 
aceitassem deportação
Descrição: Quatro migrantes em dois centros de detenção disseram que os guardas 
ameaçaram colocá-los nas unidades de infectados com covid-19.The post Serviço 
migratório dos EUA ameaçou expor estrangeiros à covid-19 se não aceitassem 
deportação appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/19/imigracao-eua-estrangeiros-covid-19/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-19 06:00:28
Título: Análise: Bolsonaro, o macho ornamental
Descrição: A feminista americana Susan Faludi publicou em outubro do ano passado
no New York Times um artigo em que analisa a imagem masculina projetada por 
Donald Trump, que seria, para ela, não o modelo clássico do bom homem americano,
que lutava na guerra ou pensava no bem coletivo dos subúrbios. Trump teria 
levado para a Casa Branca uma masculinidade ornamental, em que mais importante 
do que ser homem é mostrar que é homem, escancarar-se sendo o valentão que 
dominou o coronavírus, que não precisa usar máscara ou até mostra em um talk 
show seu indicador de testosterona no sangue — sim, Trump fez isso em 2016. 
Bolsonaro também é um macho ornamental, com histórico de atleta, indomável 
contra a Covid e que, quando teve uma filha mulher, foi por uma “fraquejada”.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/analise-bolsonaro-macho-ornamental-
24888681
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-19 06:00:52
Título: 'Dois dias sem luz e agora falta água': brasileiros no Texas sofrem com 
frio histórico nos EUA
Descrição: Era para ser um passeio romântico com a paisagem branca tomada pela 
neve. Morador de Austin, capital do estado americano do Texas, o treinador e 
estudante brasileiro Alexandre Morais, de 24 anos, viajou para Dallas no último 
fim de semana para celebrar o dia dos namorados nos Estados Unidos. 
Url :https://epoca.globo.com/mundo/dois-dias-sem-luz-agora-falta-agua-
brasileiros-no-texas-sofrem-com-frio-historico-nos-eua-24888043
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-19 08:25:26
Título: Falta de medicamentos para câncer, sífilis e covid-19 escancara crise na
saúde pública
Descrição: Desabastecimento é um problema mundial causado pela concentração de 
fábricas em poucos lugares do mundo e pelo foco das farmacêuticas em tratamentos
complexos e mais caros
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56091612

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-18 21:27:28
Título: Apagão no Texas devido a nevasca desata crise política
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Descrição: Republicanos tentam apontar as energias limpas como causa da pane que
mantém quase 500.000 lares e empresas sem eletricidade há quatro dias. Senador 
Ted Cruz amplia a polêmica ao viajar a Cancún
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-18/apagao-no-texas-devido-
a-nevasca-desata-crise-politica.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-19 02:37:24
Título: Prisão do rapper Pablo Hasél provoca onda de protestos e choque com a 
polícia na Espanha
Descrição: Manifestantes pedem liberdade do músico condenado por glorificar o 
terrorismo em postagens e canções. Atos reuniram milhares de pessoas desde terça
em cidades como Barcelona e Valência
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-19/prisao-do-rapper-pablo-
hasel-provoca-onda-de-protestos-e-choque-com-a-policia-na-espanha.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-18 00:00:00
Título: Fux diz que ministro da Defesa o procurou para amenizar crise sobre 
tuíte de Villas Bôas
Descrição: O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, diz ter 
sido procurado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na tentativa de 
amenizar a tensão entre os Poderes após a revelação de que integrantes do 
Exército articularam uma pressão contra a corte às vésperas do julgamento que 
levou à prisão do ex-presidente Lula (PT), em 2018.Leia mais (02/18/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/fux-diz-que-ministro-da-defesa-o-procurou-para-amenizar-
crise-sobre-tuite-de-villas-boas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-18 23:29:00
Título: Lira afirma que não há crise entre os Poderes e que caso do deputado 
preso é ponto fora da curva
Descrição: Câmara vai decidir nesta sexta-feira sobre a prisão do deputado 
Daniel Silveira, determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/728860-lira-afirma-que-nao-ha-crise-
entre-os-poderes-e-que-caso-do-deputado-preso-e-ponto-fora-da-curva/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-19 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 19 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (19), marcada pela disposição dos EUA de negociar a volta ao acordo 
nuclear iraniano, por aportes de Washington à iniciativa de distribuição de 
vacinas COVAX e pela aceleração da contaminação por COVID-19 no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021021916985470-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-19-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-19 05:06:37
Título: EUA dizem aceitar proposta da UE de negociações com Irã e outros membros
do acordo nuclear
Descrição: Dois altos funcionários de Washington, incluindo o porta-voz do 
Departamento de Estado norte-americano, declararam aceitar conversações com o 
Irã com a participação da União Europeia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021021916984990-eua-dizem-aceitar-
proposta-da-ue-de-negociacoes-com-ira-e-outros-membros-do-acordo-nuclear/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-19 00:10:30
Título: Silveira volta a atacar Supremo: 'Vou mostrar para o Brasil quem é o 
STF'
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Descrição: Preso na Unidade Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 
Niterói (RJ), o deputado Daniel Silveira passeou pelo pátio do local na noite 
desta quinta-feira (18) e recebeu apoio de manifestantes.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021916984569-silveira-volta-a-atacar-
supremo-vou-mostrar-para-o-brasil-quem-e-o-stf/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-18 20:30:00
Título: Um ano após motim de PMs, segurança pública no Ceará corre risco de 
novas crises?
Descrição: Há exatos 12 meses, a segurança pública no Ceará entrou em colapso 
devido a um motim organizado por um grupo de policiais militares, quando houve 
um grande aumento nos crimes no estado. Há motivos para acreditar que esse 
quadro possa se repetir?
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021021816982378-um-ano-apos-motim-de-
pms-seguranca-publica-no-ceara-corre-risco-de-novas-crises/
 
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-19 05:33:47
Título: Ted Cruz explica a decisão de voar para o México enquanto o estado de 
origem sofre condições de congelamento mortal - vídeo
Descrição: O senador do Texas, Ted Cruz, gerou protestos depois que foi flagrado
voando para o destino mais agradável de Cancún, no México, enquanto milhões de 
seus constituintes enfrentavam cortes de energia fatais e temperaturas 
congelantes. Cruz foi visto embarcando no vôo na quarta-feira com sua família. 
Um dia depois, depois que as imagens se tornaram virais, ele voltou ao Texas. 
“Quando você tem duas meninas que estão com frio há dois dias e não têm 
aquecimento ou energia, e elas dizem: 'Ei, olha, não temos escola, por que não 
vamos, vamos embora daqui ', acho que muitos pais diriam,' Tudo bem, deixe-me - 
se eu puder fazer isso, ótimo ', disse Cruz. Ted Cruz voa para Cancún enquanto 
milhões de texanos congelam no escuro Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/video/2021/feb/19/ted-cruz-explains-
decision-to-fly-to-mexico-as-home-state-suffers-deadly-freezing-conditions-video
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