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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-19 16:58:50
Título: Plenário da Câmara mantém prisão de deputado Daniel Silveira
Descrição: Placar da votação foi de 364 a 130, pesselista está detido desde 
terça (16) por vídeo com ataques ao STF e à democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/plenario-da-camara-dos-
deputados-decide-nesta-sexta-destino-de-daniel-silveira

Fonte: MST
Data: 2021-02-19
Título: Ao menos 15 estados terão carreatas e bicicletadas contra Bolsonaro no 
fim de semana
Descrição: Confira datas, horários e locais dos protestos contra as políticas do
governo em meio às crises econômica e sanitária
Url : https://mst.org.br/2021/02/19/ao-menos-15-estados-terao-carreatas-e-
bicicletadas-contra-bolsonaro-no-fim-de-semana/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-19 20:32:27
Título: O último ancião Juma morre de covid-19 e leva para o túmulo a memória de
um povo aniquilado no Brasil
Descrição: Aruká Juma, sobrevivente de um massacre nos anos 60, morreu nesta 
quarta de complicações do coronavírus. Era o último homem de seu povo, e as três
filhas que deixa são as únicas remanescentes da etnia que já teve entre 12.000 e
15.000 membros
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-19/o-ultimo-anciao-juma-morre-de-
covid-19-e-leva-para-o-tumulo-a-memoria-de-um-povo-aniquilado-no-brasil.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-19 14:56:14
Título: STF deve anular condenações de Lula, diz Veja
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) deve anular as condenações do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) impostas pelo então ex-juiz Sergio 
Moro no âmbito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/stf-deve-anular-condenacoes-de-
lula-diz-veja/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 22:03:27
Título: STJ vai investigar se Lava Jato tentou intimidar ministros do tribunal
Descrição: Presidente da corte vai conduzir inquérito pessoalmente, informação 
de que procuradores  teriam sugerido investigar patrimônio dos ministros foi 
estopim para apuração
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stj-vai-investigar-se-lava-jato-
tentou-intimidar-ministros-do-tribunal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 01:05:20
Título: Freixo se emociona ao votar contra Silveira: “Marielle ficou gigante e 
você ficou pequeno”
Descrição: Deputado lembrou que o bolsonarista “tentou covardemente matar a 
memória da Marielle” ao quebrar a placa que a homenageava, e defendeu que ele 
seja cassado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-se-emociona-ao-votar-contra-
silveira-marielle-ficou-gigante-e-voce-ficou-pequeno/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 00:51:20
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Título: Hoje o bolsonarismo ajoelhou, diz Haddad
Descrição: Comentário do petista vem logo após a Câmara, por ampla maioria, 
decidir manter a prisão do bolsonarista Daniel Silveira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/hoje-o-bolsonarismo-ajoelhou-diz-
haddad/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 11:51:06
Título: Declaração de Bolsonaro derrete ações da Petrobras na Europa e EUA
Descrição: Em live, Bolsonaro afirmou que \alguma coisa vai acontecer na 
Petrobras nos próximos dias\ e provocou reação do mercado financeiro. Em 
Frankfurt, ações da Petrobras chegaram a cair mais de 5%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/declaracao-de-bolsonaro-
derrete-acoes-da-petrobras-na-europa-e-eua/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 22:36:50
Título: Bolsonaro demite presidente da Petrobras e coloca general no lugar
Descrição: Joaquim Silva e Luna era diretor-geral da Itaipu, troca é feita após 
críticas do titular do Planalto à política de preços de combustível da estatal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-bolsonaro-demite-presidente-da-
petrobras-e-coloca-general-no-lugar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 23:50:55
Título: Ao nomear general, Bolsonaro atropelou Conselho da Petrobras
Descrição: Segundo as normas da estatal, presidente deveria escolher novo 
presidente entre os nomes que formam parte do Conselho, o que não é o caso de 
Joaquim Silva e Luna, na live desta quinta, o próprio Bolsonaro admitiu que “não
posso interferir (na Petrobras)”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ao-nomear-general-bolsonaro-atropelou-
conselho-da-petrobras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 09:36:35
Título: Em nota ao mercado, Petrobras diz que mandato de Castello Branco vai até
20 de março
Descrição: Bolsonaro anunciou o general Joaquim Silva e Luna como novo 
presidente da estatal, mas ele precisará ser aprovado pelo conselho de 
administração da empresa para assumir o cargo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-nota-ao-mercado-petrobras-diz-que-
mandato-de-castello-branco-vai-ate-20-de-marco/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 14:09:49
Título: Presidente da Petrobras confronta Bolsonaro e diz que não pedirá 
demissão
Descrição: À agência Reuters, conselheiro da Petrobras diz que Roberto Castello 
Branco não cederá à pressão de Bolsonaro, não pretende se demitir e manterá 
política de preços, que tem provocado aumentos sucessivos no custo dos 
combustíveis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-da-petrobras-
confronta-bolsonaro-e-diz-que-nao-pedira-demissao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-20 00:06:52
Título: Novo presidente da Petrobras é da “panelinha” de Bolsonaro
Descrição: A indicação do general Joaquim Silva e Luna para a presidência da 
Petrobras é mais um passo rumo à militarização do governo. Nunca os militares 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/novo-presidente-da-petrobras-e-da-
panelinha-de-bolsonaro/
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Data: 2021-02-19 07:49:25
Título: Militares já ocupam quase 60% das coordenações regionais da Funai na 
Amazônia Legal
Descrição: Para coordenador da Apib, militarização do órgão “reaviva ideologia 
da ditadura” e prejudica processos de demarcação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/militares-ja-ocupam-quase-60-
das-coordenacoes-regionais-da-funai-na-amazonia-legal

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 21:16:40
Título: Com vacinas no fim, Pazuello quer comprar mais hidroxicloroquina
Descrição: Ministério fez chamamento público para comprar, entre outros, o 
medicamento defendido por Bolsonaro para tratar a Covid, não há quantidade 
definida em edital
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-vacinas-no-fim-pazuello-quer-
comprar-mais-hidroxicloroquina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-19 20:50:27
Título: Butantan diz que atraso na vacinação reflete \completa falta de 
planejamento” do MS
Descrição: O diretor do instituto, Dimas Covas, afirmou nesta sexta-feira (19) 
que pasta ignorou três ofícios enviados em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/butantan-diz-que-atraso-na-
vacinacao-reflete-completa-falta-de-planejamento-do-ms

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-19 11:02:24
Título: Gasolina tem alta de 34% no ano, o que a privatização da Petrobras tem a
ver com isso
Descrição: Para presidente do Sindipetro-PE/PB, venda de refinarias vai 
encarecer ainda mais os combustíveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/gasolina-tem-alta-de-34-no-ano-
o-que-a-privatizacao-da-petrobras-tem-a-ver-com-isso

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-19 17:00:42
Título: Na Bahia, comunidades temem ruptura de uma barragem de rejeitos de 
mineração de ouro
Descrição: Apesar da pressão sobre as pessoas e as águas e do temor de uma 
tragédia equivalente à de Brumadinho, produção de empresa canadense na região da
Chapada Diamantina deve aumentar
Url :https://apublica.org/2021/02/na-bahia-comunidades-temem-ruptura-de-uma-
barragem-de-rejeitos-de-mineracao-de-ouro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-19 17:55:34
Título: Incra organiza reuniões para desmobilizar assentamentos na Bahia, diz 
MST
Descrição: Ação é similar a outras que ocorreram no sul da Bahia, em que o 
governo federal tenta fomentar dissidência interna
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/incra-organiza-reunioes-para-
desmobilizar-assentamentos-na-bahia-diz-mst
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-19 11:46:08
Título: Inquérito sobre incêndio em Alter do Chão (PA) é arquivado sem apontar 
responsáveis
Descrição: Crime, ocorrido em 2019, devastou 1,2 mil hectares de floresta. 
Prefeito de Santarém diz que área é alvo de grileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/19/inquerito-sobre-incendio-em-
alter-do-chao-pa-e-arquivado-sem-apontar-responsaveis
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-19 15:53:42
Título: Congresso Nacional promulga Convenção Interamericana contra o Racismo
Descrição: O Congresso Nacional promulgou (Decreto Legislativo 1/21) a Convenção
Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de 
Intolerância, aprovada em 2013 na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/congresso-nacional-promulga-
convencao-interamericana-contra-o-racismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-19 14:25:41
Título: Justiça britânica considera motoristas do Uber como funcionários. 
Decisão pode impactar no Brasil?
Descrição: A decisão significa, por exemplo, que os motoristas, até agora 
considerados trabalhadores independentes, terão direito a um salário mínimo ou 
férias remuneradas. A Suprema Corte 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/justica-britanica-considera-
motoristas-do-uber-como-funcionarios-decisao-pode-impactar-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-19 12:09:37
Título: Live de Bolsonaro custou 5 R$ bilhões nesta quinta-feira, diz Globo
Descrição: A TV Globo, que advoga interesses de especuladores, disse que a live 
do presidente Jair Bolsonaro, desta quinta-feira (18), custará ao país R$ 5 
bilhões. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/live-de-bolsonaro-custou-5-r-
bilhoes-nesta-quinta-feira-diz-globo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-19 11:01:27
Título: Manutenção da prisão de Daniel Silveira como recado para o presidente 
Jair Bolsonaro
Descrição: A Câmara vota nesta sexta-feira (19), às 17h, se relaxa ou não a 
prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). Os jornalões projetam 
pela manutenção 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/manutencao-da-prisao-de-daniel-
silveira-como-recado-para-o-presidente-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 02:46:08
Título: Em janeiro, Brasil registrou aumento de mortes por covid em pacientes 
com menos de 60 anos
Descrição: Colapso dos hospitais e surgimento de novas variantes do coronavírus 
no país podem ser alguns dos fatores que explicam esse crescimento, segundo 
especialistas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-janeiro-brasil-registrou-aumento-de-
mortes-por-covid-em-pacientes-com-menos-de-60-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 01:38:37
Título: Laerte faz videoconferência com Padre Julio: “santo papo”
Descrição: A cartunista esteve internada durante dez dias, em janeiro, por um 
quadro de covid-19, mas vem avançando em sua recuperação e recebeu a 
solidariedade do sacerdote nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/laerte-faz-videoconferencia-
com-padre-julio-santo-papo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 00:34:59
Título: Isa Penna contesta nova estratégia de Fernando Cury: “continuidade do 
assédio”
Descrição: Deputado estadual, acusado tocar os seios da colega durante sessão da
Alesp, apresentou novo laudo dizendo que colocou os dedos “em região sem maior 
intimidade” e que o ato “não foi percebido pela deputada”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/isa-penna-contesta-nova-estrategia-de-
fernando-cury-continuidade-do-assedio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 00:12:00
Título: Saiba como votou cada deputado no julgamento sobre a prisão de Daniel 
Silveira
Descrição: Foram 364 favoráveis à manutenção da prisão do bolsonarista contra 
130 contrários, apenas PSL, PTB, PSC e Novo orientaram voto a favor do deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/saiba-como-votou-cada-deputado-no-
julgamento-sobre-a-prisao-de-daniel-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 23:55:40
Título: Willian, do Arsenal, é alvo de racismo em redes sociais e desabafa: 
“Algo precisa mudar”
Descrição: Atleta reproduziu ataques em seu Instagram, ele foi o segundo jogador
da equipe inglesa a sofrer esse tipo de manifestação nesta semana
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/willian-do-arsenal-e-alvo-de-racismo-
em-redes-sociais-e-desabafa-algo-precisa-mudar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 22:04:02
Título: “Lugar de fascista é na cadeia”, diz Melchionna durante votação sobre 
prisão de Daniel Silveira
Descrição: A Câmara dos Deputados vai votar relatório deputada Magda Mofatto 
(PL-GO), favorável à manutenção da detenção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lugar-de-fascista-e-na-cadeia-diz-
melchionna-durante-votacao-sobre-prisao-de-daniel-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 20:32:13
Título: Em conciliação no TRT, Ford suspende demissões e mantém negociação com 
trabalhadores
Descrição: Trabalhadores devem retornar na próxima semana para produção de 
peças, presidente do sindicato de Camaçari avalia resultado como positivo e que 
indenizações seguem em debate
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-conciliacao-no-trt-ford-suspende-
demissoes-e-mantem-negociacao-com-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 20:23:36
Título: PGR pede abertura de novo inquérito contra Silveira por desacatar 
policial no IML
Descrição: Preso, deputado bolsonarista bateu boca com policial ao se recusar a 
colocar máscara de proteção, Câmara decide nesta sexta-feira se ele permanecerá 
preso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-pede-abertura-de-novo-inquerito-
contra-silveira-por-desacatar-policial-no-iml/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 20:19:13
Título: Após Ministério da Saúde culpar Butantan por atraso em vacinação, 
instituto revela oferta negada por Pazuello
Descrição: \Vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade\, 
disse Dimas Covas, ao fazer o anúncio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-ministerio-da-saude-culpar-
butantan-por-atraso-em-vacinacao-instituto-revela-oferta-negada-por-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 19:57:33
Título: Casagrande chora ao vivo e homenageia Sócrates nas redes: “Grande 
companheiro de luta”
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Descrição: Ícone da Democracia Corinthiana, falecido em 2011, faria 67 anos 
nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/casagrande-chora-ao-vivo-e-homenageia-
socrates-nas-redes-grande-companheiro-de-luta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 19:11:41
Título: Sob Bolsonaro, desmatamento na Amazônia tem 3º maior volume em 10 anos, 
aponta Imazon
Descrição: Um total de 196 km² foram destruídos no bioma em janeiro, 69% da área
desmatada está em áreas particulares, segundo monitoramento feito pelo instituto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sob-bolsonaro-desmatamento-na-amazonia-
tem-3o-maior-volume-em-10-anos-aponta-imazon/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 19:06:53
Título: José Guimarães quer barrar mudança na gestão de previdência dos 
servidores
Descrição: A resolução do governo Bolsonaro prevê que trabalhadores do Poder 
Executivo tenham suas aposentadorias geridas não mais pela União
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/jose-guimaraes-quer-barrar-mudanca-na-
gestao-de-previdencia-dos-servidores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 19:02:37
Título: O dia em que os Beatles se negaram a tocar para uma plateia segregada 
nos EUA
Descrição: Os Beatles, assim como os Rolling Stones, sabiam muito bem de onde 
tinha a vindo a música que faziam
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/o-dia-em-que-os-
beatles-se-negaram-a-tocar-para-uma-plateia-segregada-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 18:14:36
Título: Mensagens mostram que assessor do STF orientava Lava Jato
Descrição: Márcio Schiefler trabalhou com Teori Zavascki e Edson Fachin, dois 
relatores da operação no Supremo, procuradores dão a entender que ele também 
passava informações à força-tarefa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mensagens-mostram-que-assessor-do-stf-
orientava-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 18:07:13
Título: Bolsonaro faz “comício” em inauguração de mais um trecho da transposição
do São Francisco
Descrição: O evento, realizado em Sertânia (PE), gerou uma grande aglomeração de
pessoas sem máscara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-faz-comicio-em-inauguracao-
de-mais-um-trecho-da-transposicao-do-sao-francisco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 15:51:24
Título: Celular encontrado na cela de Daniel Silveira foi apreendido pela PF no 
dia da prisão
Descrição: O aparelho, que é de uso pessoal do deputado, foi entregue pela PF a 
um assessor dele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celular-encontrado-na-cela-de-daniel-
silveira-foi-apreendido-pela-pf-no-dia-da-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 15:50:05
Título: Em ato misógino, Lacombe e Constantino interrompem Amanda Klein para 
defender Daniel Silveira e atacar STF
Descrição: \Esse STF tem agredido e rasgado a nossa Constituição\, disse Lacombe
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/em-ato-misogino-lacombe-e-
constantino-interrompem-amanda-klein-para-defender-daniel-silveira-e-atacar-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 15:12:22
Título: Após decisão do STF, Facebook e Instagram suspendem contas de Daniel 
Silveira
Descrição: O aviso foi dado pelo próprio perfil do deputado no Twitter, que 
permanece no ar nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-decisao-do-stf-facebook-e-
instagram-suspendem-contas-de-daniel-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 14:45:56
Título: Arthur Lira troca relator do caso Daniel Silveira. Sai um tucano e entra
uma bolsonarista
Descrição: Sai Carlos Sampaio, que condenou o comportamento de Silveira, e entra
a bolsonarista Magda Mofatto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arthur-lira-troca-relator-do-caso-
daniel-silveira-sai-um-tucano-e-entra-uma-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 14:03:38
Título: Assessor demitido por usar avião da FAB assume cargo em comitê que 
prepara entrada do Brasil na OCDE
Descrição: Vicente Santini já havia sido nomeado número dois na Secretaria-Geral
da Presidência no início do mês
Url :https://revistaforum.com.br/politica/assessor-demitido-por-usar-aviao-da-
fab-assume-cargo-em-comite-que-prepara-entrada-do-brasil-na-ocde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 13:22:20
Título: Bolsonaro dispensa licitação para compra de equipamentos de veículos 
espaciais
Descrição: A medida visa a aquisição de equipamentos a serem usados no Centro de
Lançamento de Foguetes de Alcântara, no Maranhão, que foi cedido aos Estados 
Unidos em acordo feito no primeiro ano de seu governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-dispensa-
licitacao-para-compra-de-equipamentos-de-veiculos-espaciais/
 
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 13:04:48
Título: PM de Santa Catarina descumpre ordem judicial e não reconhece nome de 
sargento trans
Descrição: Priscila Diana já conquistou há um ano o direito de alteração do 
nome, mas corporação ainda não autorizou a mudança na carteira de identidade 
militar
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/pm-de-santa-catarina-descumpre-ordem-
judicial-e-nao-reconhece-nome-de-sargento-trans/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 11:35:48
Título: Era um caminhão? Em um único dia, deputado Daniel Silveira abasteceu 
mais de 1 mil litros de gasolina
Descrição: Apenas caminhões extrapesados possuem capacidade para receber mais de
mil litros, mas de diesel, gerente do posto declarou que nota diz respeito ao 
custo do mês
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/era-um-caminhao-em-um-unico-dia-
deputado-daniel-silveira-abasteceu-mais-1-mil-litros-de-gasolina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 11:13:40
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Título: Bolsonaro nomeia General Heleno e Paulo Skaf para o Conselho da 
República
Descrição: Colegiado foi criado para assessorar o presidente em momentos de 
crise. Participantes deliberam sobre intervenção federal, estado de defesa e 
estado de sítio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-nomeia-general-heleno-e-
paulo-skaf-para-o-conselho-da-republica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 09:44:11
Título: Governo Bolsonaro diz que reduzirá desmatamento na Amazônia apenas se 
Biden pagar
Descrição: Em primeira reunião com Estados Unidos sobre o tema, Brasil disse que
precisa de verba estrangeira para se comprometer com metas de preservação
Url :https://revistaforum.com.br/global/governo-bolsonaro-diz-que-reduzira-
desmatamento-na-amazonia-apenas-se-biden-pagar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-19 02:43:05
Título: Gilmar Mendes: “modo agressivo do governo estimula casos como o de 
Daniel Silveira”
Descrição: Em entrevista, o ministro do STF afirmou que “o modo de agir (do 
bolsonarimo) talvez estimule algumas pessoas a se comportarem dessa maneira, 
talvez até para comunicar com aquilo que se julga ser o seu público”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-modo-agressivo-do-
governo-estimula-casos-como-o-de-daniel-silveira/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-19 16:06:43
Título: Entrevista: 'Pulverizar as doses da vacina pelo país não vai ter impacto
nenhum'
Descrição: Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Carla Domingues 
defende regionalização de vacinas e avisa: ainda dá tempo de mudar de 
estratégia.The post Entrevista: &#8216,Pulverizar as doses da vacina pelo país 
não vai ter impacto nenhum&#8217, appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/19/pulverizar-vacina-nao-vai-ter-impacto/
 
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: IHU Notícias
Data: 2021-02-19 03:00:00
Título: Colapso da saúde em Manaus revela crises sistêmicas e históricas no 
coração do Amazonas. Entrevista especial com Wilton Abrahim
Descrição: A Amazônia é tida por muitos como o pulmão do mundo, está sempre nos 
noticiários nacionais e internacionais – especialm [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606875-colapso-da-saude-em-manaus-revela-crises-
sistemicas-e-historicas-no-coracao-do-amazonas-entrevista-especial-com-wilton-
abrahim
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-20 06:00:36
Título: Danos neurológicos afetam infectados por Covid-19 e interferem até em 
atividades corriqueiras
Descrição: SÃO PAULO — Abotoar uma camisa, segurar um copo, realizar uma conta, 
assistir a um filme.Para alguns infectados pelo coronavírus, tarefas diárias 
como estas se tornaramgrandes desafios. 
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Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/danos-neurologicos-afetam-
infectados-por-covid-19-interferem-ate-em-atividades-corriqueiras-24891118
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-20 06:00:44
Título: Deputados do PSL respondem a 90% dos pedidos pendentes no Conselho de 
Ética
Descrição: A reativação do Conselho de Ética da Câmara não mirará apenas Daniel 
Silveira dentro da bancada do PSL.Deputados do partido respondem a 90% das 
acusações em andamento no colegiado.Leia também: Deputada bolsonarista forte na 
PM-RJ pede tratamento especial a Daniel SilveiraDos dez pedidos em tramitação, 
apenas um mira um nome de outra sigla:
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/deputados-do-psl-respondem-90-dos-
pedidos-pendentes-no-conselho-de-etica-24890998
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-19 14:19:50
Título: Justiça argentina condena oito repressores da ditadura por crimes contra
mais de 800 vítimas
Descrição: Tribunal estabeleceu penas de entre seis anos e prisão perpétua para 
os imputados por sequestros, torturas, homicídios e roubo de crianças, no quarto
julgamento o megaprocesso da ESMA
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-19/justica-argentina-
condena-oito-repressores-da-ditadura-por-crimes-contra-mais-de-800-vitimas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-19 00:00:00
Título: General Villas Bôas se refere a coronel acusado de crimes na ditadura 
como 'excelente instrutor'
Descrição: Em livro-depoimento recém-publicado, o general Eduardo Villas Bôas se
refere a um oficial do Exército acusado de crimes durante a ditadura militar 
como um dos \excelentes instrutores\ que teve na EsPCEx (Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército).Leia mais (02/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/general-villas-boas-se-refere-a-coronel-acusado-de-crimes-na-
ditadura-como-excelente-instrutor.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-19 00:00:00
Título: 'Falso cônsul' ligado à elite é peça-chave em investigação de escândalo 
no Judiciário
Descrição: O empresário Adailton Maturino dos Santos passou nos últimos anos por
duas prisões, uma fuga e investigações sob diversas suspeitas em dois 
estados.Leia mais (02/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/falso-consul-ligado-a-elite-e-peca-chave-em-investigacao-de-
escandalo-no-judiciario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-19 00:00:00
Título: Em nova defesa, deputado que apalpou colega coloca toque em dúvida e 
nega importunação sexual
Descrição: Os advogados de Fernando Cury (Cidadania), deputado estadual que 
apalpou a colega Isa Penna (PSOL) no plenário da Assembleia Legislativa de São 
Paulo em dezembro, apresentaram nova peça de defesa ao conselho de ética na qual
colocam em dúvida se houve o toque flagrado pelas câmeras da Casa.Leia mais 
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-19 23:21:00
Título: Câmara decide manter prisão do deputado Daniel Silveira
Descrição: Foram 364 votos a favor e 130 votos contra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/729294-camara-decide-manter-prisao-do-
deputado-daniel-silveira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-19 20:14:04
Título: Sub-chefe do setor de ética em IA do Google é demitida
Descrição: O Google demitiu a cientista Margaret Mitchell nesta sexta-feira 
(19), segundo ela mesma publicou em uma mensagem no Twitter.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021021916991829-sub-chefe-do-setor-de-
etica-em-ia-do-google-e-demitida/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-19 17:51:49
Título: Butantan: Ministério da Saúde ignorou, ainda em 2020, oferta de 160 
milhões de doses da CoronaVac
Descrição: O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse em coletiva de 
imprensa nesta sexta-feira (19) que o Ministério da Saúde ignorou três ofertas 
para a aquisição de lotes da vacina CoronaVac, feitas ainda no ano passado.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021021916991346-butantan-ministerio-da-
saude-ignorou-ainda-em-2020-oferta-de-160-milhoes-de-doses-da-coronavac/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-19 08:46:44
Título: 'Concordamos': MRE do Irã elogia desistência dos EUA de restaurarem 
todas as sanções contra o país
Descrição: O ministro das Relações Exteriores do Irã louvou o fato de Washington
ter retirado as declarações de reimposição das sanções da ONU feitas pela 
administração Trump em setembro de 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021021916986607-
concordamos-mre-do-ira-elogia-desistencia-dos-eua-de-restaurarem-todas-as-
sancoes-contra-o-pais/
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