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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 19:56:33
Título: Rosa Weber envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por promover 
cloroquina
Descrição: Pedido foi protocolado pelo PDT, que alegou que o presidente “coloca 
a vida da população em risco” com atitude, Augusto Aras deve decidir se abrirá 
investigação
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rosa-weber-envia-a-pgr-noticia-
crime-contra-bolsonaro-por-promover-cloroquina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-21 10:45:33
Título: Impeachment e vacina já: veja como foi 2º dia consecutivo de protestos 
pelo Brasil
Descrição: Manifestantes realizaram carreatas e bicicletadas de norte a sul com 
pedidos de \fora Bolsonaro\ e \vacina para todos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/21/protestos-pelo-impeachment-de-
bolsonaro-seguem-pelo-2-dia-consecutivo-acompanhe

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 09:18:00
Título: Quem são os atores internacionais que financiam a milícia vitural 
bolsonarista?
Descrição: Em entrevista nesta madrugada ao Canal Livre, da TV Bandeirantes, o 
ministro Dias Toffoli revelou que o STF já identificou “financiamento 
estrangeiro internacional” a atores da milícia virtual bolsonarista, que propaga
discursos de ódio e ameaça juizes da corte nas redes sociais. Toffoli lembrou do
passado quando o financiamento de grupos estrangeiros criaram o caos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/quem-sao-os-atores-internacionais-que-
financiam-a-milicia-vitural-bolsonarista/

Fonte: Uol
Data: 2021-02-19
Título: Quem é Elusmar Maggi, empresário que doou R$ 1 mi para o Inter usar 
Rodinei ..
Descrição:  A familia Maggi, é a sétima familia mais rica do Brasil, tem mais de
250 mil há no Mato grosso, um deles foi governador do Estado, senador e 
Ministro.Só Deus sabe como conseguiram trabalhar tanto para poder “comprar” 
tanta terra.
São grandes produtores de soja e algodão. Tiudo exportado como comoddities, sem 
pagar nada de iomposto de exportação ou ICMS isentado pela Lei Kandir, desde os 
tempos do governo FHC.Ou seja não contribuem nada para a sociedade, assim fica 
fácil acumular, acumular, concentrar..
Url : https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/02/19/quem-e-
elusmar-maggi-empresario-que-doou-r-1-milhao-para-o-inter.htm

Fonte: MST
Data: 2021-02-21
Título: Malcom X: a visão revolucionária do antirracismo radical
Descrição: Numa tarde fria de inverno em um domingo como este, em 21 de 
fevereiro de 1965, três meses antes de completar 40 anos de idade, era 
assassinado dentro de um teatro lotado no Harlem, em Nova Iorque, a mais radical
e combativa liderança negra dos EUA, identificado dentro do islâmismo pelo nome 
árabe de Hajj Malik El-Shabazz, mas mundialmente reverenciado e conhecido como 
Malcolm X.
Url : https://mst.org.br/2021/02/21/malcom-x-a-visao-revolucionaria-do-
antirracismo-radical/
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Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-21 23:44:00
Título: JUSTIÇA DOS EUA - A família de Malcolm X diz que a carta implica a 
polícia e o FBI em assassinato
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/familia-de-malcolm-x-dice-que-una-
carta-implica-a-policia-y-fbi-en-asesinato/20000013-4470587?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-22 05:58:21
Título: Deus abençoe o estilo: como Billie Holiday tornou o glamour 
revolucionário
Descrição: Com o filme de Lee Daniels, The United States Vs Billie Holiday, 
lançado esta semana, as assinaturas da estrela do jazz - vestidos, luvas e 
gardênias - estão sendo reavaliadas. Eles poderiam ser vistos como um ato 
radical? Para seu show de retorno no Carnegie Hall em março de 1948, após 10 
meses na prisão, Billie Holiday usou um longo vestido, luvas e aquela gardênia 
característica. Ela era, como sempre, cada centímetro da estrela. Dos vestidos 
no palco, aos casacos de pele, rabos de cavalo e óculos de sol diamanté fora do 
palco, Holiday exalava glamour de meados do século. Os Estados Unidos Vs Billie 
Holiday de Lee Daniels é lançado este mês. O filme, estrelado por Andra Day, 
foca em Holiday no auge de sua fama no final dos anos 40 e início dos 50, quando
ela foi alvejada pelo FBI, depois que começou a cantar Strange Fruit, uma canção
de protesto sobre linchamentos no sul. Vista pela agência como uma encrenqueira 
quando ela se recusou a parar de cantar o que era visto como uma canção 
polêmica, o FBI recrutou Jimmy Fletcher, um raro agente negro, para prender 
Holiday - um conhecido usuário de heroína - por delitos de drogas. O filme de 
Daniels, usando o livro Chasing the Scream de 2015 de Johann Hari como base, 
conta a história daquela época. E o estilo faz parte dessa história. Continue 
lendo...
Url :https://www.theguardian.com/fashion/2021/feb/22/god-bless-the-style-how-
billie-holiday-made-glamour-revolutionary

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-20 20:50:08
Título: Operação da PM na Ocupação Mauá assusta moradores: “Não somos ladrões” 
Descrição: Moradores relatam 'truculência', uso de armas e cães, advogados 
destacam ausência de mandado judicial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/20/operacao-da-pm-na-ocupacao-maua-
assusta-moradores-nao-somos-ladroes

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-20
Título: Celso Amorim: Alerta de Villas Bôas contra habeas corpus de Lula foi 
golpe... 
Descrição: “Sempre achei que eram legalistas”, diz o diplomata, que não hesita 
em qualificar o gesto como golpe. “Villas Bôas pode dizer que aquilo não era uma
ameaça, só um alerta. Mas quando alguém faz um alerta com a arma na mão, você 
tem escolha?”
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/celso-amorim-alerta-de-villas-
boas-contra-habeas-corpus-de-lula-foi-golpe/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-20 00:00:00
Título: Villas Bôas também esperou três anos para revelar detalhes do famoso 
tuíte de 2018
Descrição: O general da reserva Eduardo Villas Bôas ironizou o arroubo do 
ministro Edson Fachin, que considerou \gravíssima\ sua revelação dos bastidores 
da preparação do famoso tuíte de 2018. Nele, o então comandante do Exército 
prensou o Supremo Tribunal Federal na véspera do julgamento de um habeas corpus 
impetrado em favor de Lula.Leia mais (02/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/eliogaspari/2021/02/villas-boas-tambem-esperou-tres-anos-para-
revelar-detalhes-do-famoso-tuite-de-2018.shtml

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-21
Título: Um “quatro estrelas” por outro: general Ferreira assume o comando de 
Itaipu
Descrição: Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir a 
direção-geral do lado brasileiro da Itaipu Binacional, o general João Francisco 
Ferreira, 71 anos, prestou 48 anos de serviço no Exército e está na reserva 
desde abril de 2014.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/21/um-quatro-estrelas-por-outro-
general-ferreira-assume-o-comando-de-itaipu/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-21 23:45:00
Título: Inação do Exército deixa país sem aprimorar rastreamento de armas
Descrição: Exército prometeu novas normas para meados de novembro de 2020, mas 
já se passaram três meses e não houve nenhuma publicação
Url :https://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/39734/Inacao-do-Exercito-deixa-
pais-sem-aprimorar-rastreamento-de-armas/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-20 03:00:00
Título: Inteligência artificial, branquitude e capitalismo: entrevista com 
Yarden Katz
Descrição: Yarden Katz é pesquisador do departamento de sistemas biológicos da 
Harvard Medical School. Doutor em ciências cognitivas pelo MIT, investiga 
intersecções entre cognição e biologia, com interesse  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606915-inteligencia-artificial-branquitude-e-
capitalismo-entrevista-com-yarden-katz

Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-22 09:30:30
Título: Dinheiro público banca a formação de missionários para evangelizar 
indígenas
Descrição: Braço de uma das maiores universidades privadas do país tem verba do 
MEC e de programa de Michelle Bolsonaro para formar evangelizadores.The post 
Dinheiro público banca a formação de missionários para evangelizar indígenas 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/22/prouni-formacao-missionarios-
evangelizar-indigenas-unimissional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 08:28:17
Título: Vídeo: Milícia virtual bolsonarista tem financiamento internacional, 
revela Dias Toffoli
Descrição: Ministro do STF, que determinou a abertura do inquérito das fake news
quando presidiu a corte, Dias Toffoli afirmou que \não é um grupo de malucos\. \
Há uma organização por trás disso\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-milicia-virtual-bolsonarista-
tem-financiamento-internacional-revela-dias-toffoli/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-20 00:00:00
Título: Campanha de Carlos Bolsonaro recebeu doações de 63 beneficiários de 
auxílio emergencial
Descrição: A campanha do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) recebeu 
doação de 63 beneficiários do auxílio emergencial do governo federal.Leia mais 
(02/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2021/02/campanha-de-carlos-bolsonaro-recebeu-doacoes-de-63-
beneficiarios-de-auxilio-emergencial.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-21 19:06:31
Título: Covid: Brasil completa um mês com média móvel de mortes acima de mil
Descrição: Nas últimas 24h, foram 527 óbitos, totalizando 246.504 desde o início
da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/21/covid-brasil-completa-um-mes-
com-media-movel-de-mortes-acima-de-mil
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 18:38:11
Título: “Tem dinheiro demais na saúde”: Lira quer que Congresso tenha 100% de 
controle sobre o Orçamento
Descrição: Presidente da Câmara defende que não haja percentual previamente 
reservado para saúde ou educação, como acontece hoje
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tem-dinheiro-demais-na-saude-lira-
quer-que-congresso-tenha-100-de-controle-sobre-o-orcamento/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-22 01:00:13
Título: A bomba de Bolsonaro, segundo o PT: em apenas 50 dias, gasolina aumentou
34,4% e diesel 27,7%
Descrição: Reajustes seguidos de gasolina, diesel e gás o fazem disparar para 
todos os lados em busca de um “culpado” que o exima de responsabilidade sobre 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/a-bomba-de-bolsonaro-segundo-o-pt-
em-apenas-50-dias-gasolina-aumentou-344-e-diesel-277/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-20 09:33:34
Título: O que é o eletrochoque, defendido pelo novo coordenador de Saúde Mental 
do SUS?
Descrição: Rafael Bernardon Ribeiro foi designado para coordenar o Departamento 
de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/20/o-que-e-o-eletrochoque-
defendido-pelo-novo-coordenador-de-saude-mental-do-sus

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-21 15:55:12
Título: STF tenta frear autoritarismo, mas não deve impedir perda de direitos, 
afirma jurista
Descrição: Para Tânia de Oliveira, atuação da Corte na prisão de Daniel Silveira
é uma tentativa tardia de frear autoritarismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/21/stf-tenta-frear-autoritarismo-
mas-nao-deve-impedir-perda-de-direitos-afirma-jurista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-21 14:53:04
Título: Acre: alagamento deixa ao menos 37 mil famílias sem casa, e rios seguem 
enchendo
Descrição: Além das enchentes, estado enfrenta aumento no número de casos de 
covid-19 e surto de dengue
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/21/acre-alagamento-deixa-ao-menos-
37-mil-familias-sem-casa-e-rios-seguem-enchendo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-21 09:05:11
Título: Com Bolsonaro, Brasil vive \retrocesso total\ na educação inclusiva, diz
educadora
Descrição: Maria Teresa Mantoan, uma das principais defensoras da educação 
inclusiva no Brasil, fala sobre os desafios na área
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/21/com-bolsonaro-brasil-vive-
retrocesso-total-na-educacao-inclusiva-diz-educadora
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-20 12:48:07
Título: Após colocar general na Petrobras, Bolsonaro critica democracia e 
anuncia mais trocas
Descrição: Durante esse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro é alvo de 
protestos em ano menos 15 estados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/20/apos-colocar-general-na-
petrobras-bolsonaro-critica-democracia-e-anuncia-mais-trocas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-20 15:28:08
Título: Lava Jato atrás das grades, prevê livro de jornalista curitibano
Descrição: O jornalista e ativista social curitibano Milton Alves se prepara 
para lançar seu terceiro livro pela editora Kotter ,LAVA JATO, uma conspiração 
contra o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-atras-das-grades-preve-
livro-de-jornalista-curitibano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 09:32:05
Título: Deputada bolsonarista defensora da cloroquina recebe CoronaVac, mas diz 
que preferia outra vacina
Descrição: Soraya Manato é médica ginecologista e diz atender duas vezes por 
semana em hospital. Ela já defendeu a interrupção dos estudos do imunizante pela
Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputada-bolsonarista-defensora-da-
cloroquina-recebe-coronavac-mas-diz-que-preferia-outra-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 09:04:08
Título: Passando a boiada: Salles diz que “tem que privatizar tudo o que 
pudermos”
Descrição: \Não vou usar a palavra privatizar, vou usar melhor eficiência\, 
afirmou Ricardo Salles, ressaltando que \o setor privado faz bem e mais barato e
por isso que a pauta liberal é necessária no Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/passando-a-boiada-salles-
diz-que-tem-que-privatizar-tudo-o-que-pudermos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 08:52:13
Título: Bolsonaro usou R$ 34,8 mil de verba pública para transmitir jogo em que 
atuou na Vila Belmiro
Descrição: Presidência mantém contrato com a TV Brasil para transmitir atos 
eleitoreiros com a presença de Bolsonaro. Evento com Michelle sobre exposição de
trajes da posse durou nove minutos e custou R$ 25 mil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-usou-r-348-mil-de-verba-
publica-para-transmitir-jogo-em-que-atuou-na-vila-belmiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 22:54:40
Título: Defesa de Lula pede ao STF anulação de sentença que impede recursos no 
caso do triplex do Guarujá
Descrição: Advogados do ex-presidente impetraram habeas corpus para anular 
decisão do STJ que determina o trânsito em julgado do processo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-lula-pede-ao-stf-anulacao-
de-sentenca-que-impede-recursos-no-caso-do-triplex-do-guaruja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 22:12:50
Título: Com 80% de UTIs ocupadas, Bahia estende horário de toque de recolher
Descrição: Circulação fica proibida das 20h às 5h, transporte público vai 
funcionar até as 20h30 e mais 38 municípios foram incluídos nas medidas

https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-lula-pede-ao-stf-anulacao-de-sentenca-que-impede-recursos-no-caso-do-triplex-do-guaruja/
https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-lula-pede-ao-stf-anulacao-de-sentenca-que-impede-recursos-no-caso-do-triplex-do-guaruja/
https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-usou-r-348-mil-de-verba-publica-para-transmitir-jogo-em-que-atuou-na-vila-belmiro/
https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-usou-r-348-mil-de-verba-publica-para-transmitir-jogo-em-que-atuou-na-vila-belmiro/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/passando-a-boiada-salles-diz-que-tem-que-privatizar-tudo-o-que-pudermos/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/passando-a-boiada-salles-diz-que-tem-que-privatizar-tudo-o-que-pudermos/
https://revistaforum.com.br/politica/deputada-bolsonarista-defensora-da-cloroquina-recebe-coronavac-mas-diz-que-preferia-outra-vacina/
https://revistaforum.com.br/politica/deputada-bolsonarista-defensora-da-cloroquina-recebe-coronavac-mas-diz-que-preferia-outra-vacina/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-atras-das-grades-preve-livro-de-jornalista-curitibano/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-atras-das-grades-preve-livro-de-jornalista-curitibano/
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/20/apos-colocar-general-na-petrobras-bolsonaro-critica-democracia-e-anuncia-mais-trocas
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/20/apos-colocar-general-na-petrobras-bolsonaro-critica-democracia-e-anuncia-mais-trocas


Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-80-de-utis-ocupadas-bahia-
estende-horario-de-toque-de-recolher/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 19:16:27
Título: Vídeos com ataques ao STF seguem no ar no YouTube e têm mais de 2 
milhões de visualizações
Descrição: Conteúdos, normalmente postados por boslonaristas, não têm ofensas 
pessoais a ministros, como as feitas por Daniel Silveira (PSL-RJ), mas defendem,
por exemplo, que a corte seja fechada ou a destituição de seus integrantes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/videos-com-ataques-ao-stf-seguem-no-
ar-no-youtube-e-tem-mais-de-2-milhoes-de-visualizacoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 17:56:12
Título: Sem vaga no hospital e sem oxigênio na ambulância, mulher com Covid 
morre asfixiada em casa
Descrição: Mulher de 41 anos morreu em Florianópolis (SC) enquanto marido 
buscava ajuda médica
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sem-vaga-no-hospital-e-sem-oxigenio-na-
ambulancia-mulher-com-covid-morre-asfixiada-em-casa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 17:15:40
Título: Jatinho apreendido pela PF com 500 kg de cocaína tinha jogador Lucas 
Veríssimo na lista de passageiros
Descrição: O ex-jogador do Santos foi contratado pelo Benfica e usaria o jatinho
para ir a Portugal, mas acabou embarcando em outro voo comercial
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jatinho-apreendido-pela-pf-com-500-kg-
de-cocaina-tinha-jogador-lucas-verissimo-na-lista-de-passageiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 16:40:32
Título: “É hora da união”, diz Edinho Silva (PT) no primeiro dia de lockdown 
“total” em Araraquara (SP)
Descrição: Todas as atividades da cidade, com leitos para Covid superlotados e 
circulação da variante brasileira, ficarão paralisadas até a noite de terça-
feira (23), com a exceção dos estabelecimentos de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/e-hora-da-uniao-diz-edinho-silva-pt-no-
primeiro-dia-de-lockdown-total-em-araraquara-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 15:05:52
Título: 25% dos pacientes de Covid que foram intubados morrem por sequelas após 
alta hospitalar, diz estudo
Descrição: O levantamento, feito por um grupo de hospitais de excelência, aponta
ainda que o número daqueles que precisaram ser internados novamente após alta é 
maior entre os que foram intubados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/25-dos-pacientes-de-covid-que-
foram-intubados-morrem-por-sequelas-apos-alta-hospitalar-diz-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 13:59:19
Título: Bolsonaro quer criar milícia política e, ao liberar armas, alimenta 
fanáticos como Daniel Silveira, diz Freixo
Descrição: Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, o deputado 
estabelece uma relação direta entre os decretos de armas de Bolsonaro, suas 
aspirações golpistas e figuras como o parlamentar recentemente preso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-quer-criar-milicia-politica-
e-ao-liberar-armas-alimenta-fanaticos-como-daniel-silveira-diz-freixo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 12:39:22
Título: Bolsonaro reduz verba para combate ao trabalho escravo em mais de 40%
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Descrição: Em 2020, o governo destinou a menor verba para o combate ao trabalho 
escravo dos últimos 10 anos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bolsonaro-reduz-verba-para-combate-ao-
trabalho-escravo-em-mais-de-40/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-21 12:12:56
Título: Ex-prefeito pelo PT, médico do Acre atende bebê com água na cintura e 
viraliza nas redes
Descrição: Cidade de Tarauacá, assim como inúmeras outras no estado, sofre com 
cheias dos rios e centenas de pessoas estão desabrigadas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-prefeito-pelo-pt-medico-do-acre-
atende-bebe-com-agua-na-cintura-e-viraliza-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-20 23:53:10
Título: Bolsonaro alega que há “plano” para derrubá-lo com aumentos da Petrobras
Descrição: Em conversa com apoiadores, titular do Planalto atacou presidente da 
estatal e diz que vai “meter o dedo” na energia elétrica
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-alega-que-ha-plano-para-
derruba-lo-com-aumentos-da-petrobras/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-21 05:15:46
Título: Com prisão do deputado Daniel Silveira, STF enquadrou modus operandi 
bolsonarista
Descrição: Finalmente vimos uma reação contra um agressor da democracia. A 
conveniência das instituições foi até agora a grande responsável pela ascensão 
do bolsonarismo.The post Com prisão do deputado Daniel Silveira, STF enquadrou 
modus operandi bolsonarista appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/21/com-prisao-do-deputado-daniel-silveira-
stf-enquadrou-modus-operandi-bolsonarista/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-20 03:00:00
Título: A mística nos convoca a uma relação direta com a totalidade da condição 
humana. Entrevista especial com Faustino Teixeira
Descrição: “A mística é a porta de entrada da consciência e o convite 
fundamental de desaceleração. É também um convite essencial para navegar no 
mundo interior. Naquele espaço de enigma e mistério, que guarda o essencial de 
nossa vida”, diz [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606922-a-mistica-nos-convoca-a-uma-relacao-
direta-com-a-totalidade-da-condicao-humana-entrevista-especial-com-faustino-
teixeira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-22 06:00:13
Título: Eduardo Bolsonaro registra 22ª semana de queda de seguidores no Twitter
Descrição: Eduardo Bolsonaro completou sua 22ª semana seguida com queda no 
número de seguidores no Twitter.A última vez que o zero três registrou números 
positivos foi na segunda semana de setembro.Leia também: Bolsonaro perde maior 
número de seguidores no Twitter desde que assumiu a presidênciaDe lá para cá, os
números foram todos negativos. A maior queda foi de 8 a 14 de janeiro, quando 
perdeu 9.963. Na semana seguinte, a queda foi de 3.662.Os dados foram extraídos 
da ferramenta Social Blade, que calcula número de postagens e seguidores.Leia 
também: Eduardo Bolsonaro anuncia que será herdeiro 'do Brasil do pai': 'Vou 
rodar o país'ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E 
ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui para acessar a matéria na 
íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/eduardo-bolsonaro-registra-22-
semana-de-queda-de-seguidores-no-twitter-24891101
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-22 08:02:40
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Título: QAnon | 'Minha mãe põe minha vida em risco': as famílias destruídas pela
teoria conspiratória
Descrição: Milhares de lares nos EUA e Canadá enfrentam crises familiares com 
adeptos fervorosos da noção da falsa ideia de que o Estado está dominado por uma
cabala de satânicos pedófilos que inventaram a covid-19
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56120321
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-22 02:22:27
Título: Brasil se prepara para turbulência puxada por Petrobras enquanto 
mercados globais acumulam alta  
Descrição: Nas bolsas mundiais, petróleo atinge as maiores cotações nos últimos 
doze meses e analistas discutem risco de bolha. Bolsonaro injeta incerteza sobre
estatal e fala em “meter o dedo” no setor de energia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-22/brasil-se-prepara-para-
turbulencia-puxada-por-petrobras-enquanto-mercados-globais-acumulam-alta.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-22 01:36:37
Título: Bolsonaro tira a máscara e diz que não gosta da democracia
Descrição: Ou as instituições democráticas colocam um freio no cavalo 
desembestado de sua loucura ou amanhã aparecerão como cúmplices
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-22/bolsonaro-tira-a-mascara-e-diz-
que-nao-gosta-da-democracia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-21 21:35:59
Título: Naomi Klein: “O  ‘Green New Deal’ é um plano de emprego, é ainda mais 
relevante com a covid-19”
Descrição: A autora de ‘Sem logo’ e ‘A doutrina do choque’ está lançando um novo
livro e alerta que é tarde demais para evitar os desastres ambientais, mas não 
para impedir “a grande catástrofe mundial”
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-20/naomi-klein-o-
negacionismo-das-mudancas-climaticas-foi-o-ensaio-de-todos-os-negacionismos-que-
vieram-depois.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-21 00:00:00
Título: Por intermédio de Lira, Collor ganha espaço no Planalto e busca apoio de
Bolsonaro para reeleição
Descrição: Seja acompanhando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 
viagens, seja em aparições cada vez mais frequentes no Palácio do Planalto, o 
senador e ex-presidente Fernando Collor (PROS-AL) vem ganhando abertura no 
governo federal recentemente, marcando a reversão de visão que um manifestava 
sobre o outro até pouco tempo atrás.Leia mais (02/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/por-intermedio-de-lira-collor-ganha-espaco-no-planalto-e-
busca-apoio-de-bolsonaro-para-reeleicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-21 00:00:00
Título: Daniel Silveira venceu votação nas bancadas de RS e SC, mas perdeu em 
BA, RJ e SP
Descrição: A votação na Câmara dos Deputados que decidiu pela manutenção da 
prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ) teve resultados contrastantes nas bancadas 
estaduais.Leia mais (02/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/daniel-silveira-venceu-votacao-nas-bancadas-de-rs-e-
sc-mas-perdeu-em-ba-rj-e-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-21 00:00:00
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Título: O Governo dos Juízes e o Governo dos Generais
Descrição: Em nossa história republicana era comum referir-se ao STF como \esse 
desconhecido\, conhecidos eram apenas os generais, ou até os tenentes. 
Paulatinamente as coisas se inverteram: conhecemos os ministros da corte, mas 
recentemente passamos a nomear quem é quem nas Forças Armadas.Leia mais 
(02/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/marcus-melo/2021/02/o-governo-dos-juizes-e-o-governo-dos-
generais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-21 00:00:00
Título: PSOL pede que Gilmar acelere julgamento sobre políticos em empresas de 
radiodifusão
Descrição: O coletivo Intervozes e o PSOL enviaram ao ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Gilmar Mendes uma petição solicitando celeridade no julgamento
que analisa se é constitucional ou não a participação de políticos como sócios 
de empresas de radiodifusão.Leia mais (02/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/psol-pede-que-gilmar-acelere-julgamento-
sobre-politicos-em-empresas-de-radiodifusao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-21 00:00:00
Título: Supremo homologa acordo entre PGR e Onyx, que terá de pagar R$ 189 mil 
por caixa dois
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
homologou na noite de sexta-feira (19) o acordo de não persecução penal assinado
entre o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni
(DEM), e a PGR (Procuradoria-Geral da República). A informação foi confirmada à 
Folha pelo ministro da corte.Leia mais (02/21/2021 - 18h46)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/supremo-homologa-acordo-entre-pgr-e-onyx-que-tera-de-pagar-r-
189-mil-por-caixa-dois.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-20 00:31:00
Título: Lira afirma que decisão da Câmara sobre Silveira fortalece harmonia 
entre os Poderes
Descrição: O presidente da Câmara também anunciou a criação de uma comissão 
extraordinária pluripartidária para discutir propostas que regulamentem a 
inviolabilidade do mandato do parlamentar
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/729348-lira-afirma-que-decisao-da-
camara-sobre-silveira-fortalece-harmonia-entre-os-poderes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-22 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 22 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta segunda-feira (22), marcada pelas mais de quatro mil famílias desalojadas 
no Acre, pelo pedido de reabertura de investigações sobre morte de Malcolm X e 
pedido de \reset\ nas relações entre EUA e China.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021022216999551-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-22-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-22 03:36:27
Título: Irã e AIEA chegam a acordo para não interromper atividades de controle 
nuclear 
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Descrição: O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) qualificou
o resultado de suas conversações com Teerã de \bom a razoável\ e assegura que \
por enquanto é o suficiente\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021022216998770-ira-e-
aiea-chegam-a-acordo-para-nao-interromper-atividades-de-controle-nuclear-/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-21 15:57:27
Título: Vítimas do bloqueio à Venezuela: o desafio para criança se curar de 
doença rara
Descrição: Isván tem apenas 9 anos e necessita um transplante de fígado, no 
entanto o embargo impede seu acesso à cirurgia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/21/rostos-do-bloqueio-a-venezuela-
um-novo-transplante-para-isvan-diaz
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