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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 18:57:54
Título: Teresa Cristina, que já era imensa, saiu ainda maior do programa Roda 
Viva
Descrição: Cantora não mediu palavras, detonou Bolsonaro e seus seguidores, 
falou de sua vida pessoal de maneira íntegra e sincera, desprezou patrocinadores
persecutórios e ainda cantou lindamente no final por uma frente ampla
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/teresa-cristina-que-ja-era-imensa-saiu-
ainda-maior-do-programa-roda-viva/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 15:59:57
Título: Forças Armadas e democracia – Por José Genoino
Descrição: As Forças Armadas estão comprometidas na imagem e no conteúdo com o 
desastre em curso em nosso país
Url :https://revistaforum.com.br/debates/forcas-armadas-e-democracia-por-jose-
genoino/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 11:20:42
Título: Brasil deve se preparar para sanções e embargos com justificativa 
ambiental, alerta especialista 
Descrição: Decisão do maior banco da França de impor restrições de crédito à 
soja e pecuária em áreas da Amazônia soa alarme para a política ambiental do 
governo Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021022317009269-brasil-deve-se-
preparar-para-sancoes-e-embargos-com-justificativa-ambiental-alerta-
especialista-/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 18:58:36
Título: Pantanal começa a se recuperar, mas estragos são \inestimáveis\, dizem 
ambientalistas
Descrição: Cerca de 4,5 milhões de hectares do Pantanal foram queimados ano 
passado. Área corresponde a 30 municípios de São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/pantanal-comeca-a-se-recuperar-
mas-estragos-sao-inestimaveis-dizem-ambientalistas

Fonte: Russia Today
Data: 2021-02-23
Título: Documentos vazados revelam como a agência de notícias Reuters atua 
secretamente como uma ferramenta para a influência britânica em todo o mundo
Descrição: Kit Klarenberg, um jornalista investigativo que explora o papel dos 
serviços de inteligência na formação de políticas e percepções.
A Reuters é uma das maiores agências de notícias do mundo, fornecendo a um 
número incontável de jornalistas textos que podem reutilizar. O que poucos sabem
é que parte desse conteúdo é financiado pelo governo do Reino Unido para servir 
aos interesses globais de Londres. Entre uma porção de arquivos secretos do UK 
Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) recentemente vazados pelo 
coletivo hacktivista Anonymous estão documentos que indicam que a Thomson 
Reuters Foundation (TRF) - o braço "caridoso" do homônimo do jornal 
internacional - se envolveu em iniciativas de guerra de informação em nome de 
Whitehall.
Url : https://www.rt.com/op-ed/516388-leaked-docs-news-agency-reuters/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-24 00:00:00
Título: Campanha Lula Livre lança plataforma para pressionar STF a julgar 
suspeição de Sergio Moro
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Descrição: A campanha Lula Livre vai lançar nesta quarta-feira (24) uma 
plataforma criada para fazer pressão sobre o Supremo para que julgue o habeas 
corpus que pede a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula julgados 
por Sergio Moro.Leia mais (02/24/2021 - 00h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/campanha-lula-livre-lanca-plataforma-para-
pressionar-stf-a-julgar-suspeicao-de-sergio-moro.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 10:41:27
Título: MST faz doação de 2,8 toneladas de alimentos em Quedas do Iguaçu (PR)
Descrição: Famílias da Reforma Agrária do Paraná doaram 510 toneladas de 
alimentos desde o início da pandemia da Covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/mst-faz-doacao-de-2-8-toneladas-
de-alimentos-em-quedas-do-iguacu-pr

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-02-23 10:45:33
Título: EUA - Presidente Biden, Quem Controla Nosso Sistema Alimentar é 
Importante
Descrição: EUA - Bonnie Haugen, Darvin Bentlage, Barb Kalbach Precisamos de uma 
fazenda e uma indústria alimentícia democrática e descentralizada que trabalhe 
para as pessoas e nosso planeta. O status quo não é sustentável O pós-presidente
Biden, Quem controla o nosso sistema alimentar é importante apareceu pela 
primeira vez no The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/biden-vilsack-confirmation-
farming/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 20:00:01
Título: Conselheiro do CNMP abre investigação contra Deltan Dallagnol por 
Fundação da Lava Jato
Descrição: O pedido feito por Luiz Bandeira de Mello foi provocado pela senadora
Katia Abreu (PP-TO)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/conselheiro-do-cnmp-abre-investigacao-
contra-deltan-dallagnol-por-fundacao-da-lava-jato/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 12:36:19
Título: Ministros do STF querem investigação de delegada da PF que forjou 
depoimentos na Lava Jato
Descrição: Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) questionaram o ministro 
da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, sobre a revelação de que a 
delegada da Polícia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/ministros-do-stf-querem-
investigacao-de-delegada-da-pf-que-forjou-depoimentos-na-lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 15:21:57
Título: Exclusivo: Irmão de ex-reitor da UFSC fala sobre Erika Marena e o 
“balcão de negócios de delações” da Lava Jato
Descrição: “Fiz duas representações contra a delegada, questionando a forma como
ela conduziu a Operação Ouvidos Moucos”, afirmou Acioli Cancellier
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-irmao-de-ex-reitor-da-ufsc-
fala-sobre-erika-marena-e-o-balcao-de-negocios-de-delacoes-da-lava-jato/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-24 09:30:15
Título: ‘Doleiro dos doleiros’ mudou delação para inocentar procurador da Lava 
Jato a quem dizia pagar propina
Descrição: Dario Messer disse em grampo que Januário Paludo recebia para 
protegê-lo. Livre da cadeia e com R$ 10 milhões no bolso graças a delação, 
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voltou atrás.The post ‘Doleiro dos doleiros’ mudou delação para inocentar 
procurador da Lava Jato a quem dizia pagar propina appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/24/doleiro-dario-messer-mudou-delacao-
procurador-januario-paludo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 22:01:35
Título: Bolsonaro apresenta MP da Eletrobras: \Agenda de privatização continua a
todo vapor\
Descrição: Medida começa a tramitar pela Câmara e Arthur Lira promete rito “com 
muita rapidez”, discussão inicia na próxima semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/bolsonaro-apresenta-mp-da-
eletrobras-agenda-de-privatizacao-continua-a-todo-vapor

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-02-24 02:28:00
Título: TELEFÓNICA BRASIL - Telefónica Brasil ganha 877 milhões de dólares em 
2020, 4,6 % a menos
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/telefonica-brasil-gana-877-
millones-de-dolares-en-2020-un-4-6-menos/20000011-4472506?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-24 03:00:00
Título: Pandemia requer uma saúde estrutural abrangente com vacina para todos. 
Entrevista especial com Paulo Buss
Descrição: Enquanto alguns países mais ricos compram muito mais vacinas para 
frear a Covid-19 do que precisam, em outros mais pobres os imunizantes sequer 
chegaram. Para o médico http://www.ihu.unisinos.br/606993-pandemia-requer-uma-
saude-estrutural-abrangente-com-vacina-para-todos-entrevista-especial-com-paulo-
buss

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 14:05:58
Título: Ministério da Saúde apaga tuítes de app que receita cloroquina após STF 
acionar PGR
Descrição: Publicações referente ao TrateCov, aplicativo lançado em Manaus por 
Eduardo Pazuello, começaram dois dias após Rosa Weber, do STF, encaminhar pedido
de investigação contra Bolsonaro por promover o uso da cloroquina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ministerio-da-saude-apaga-
tuites-de-app-que-receita-cloroquina-apos-stf-acionar-pgr/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 00:20:40
Título: Com falta de vacinas no Brasil, frente de prefeitos anuncia consórcio 
para comprar imunizante
Descrição: Decisão foi anunciada após STF autorizar compra de doses contra a 
Covid-19 por estados e municípios caso elas estejam em escassez no programa 
nacional
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-falta-de-vacinas-no-brasil-
frente-de-prefeitos-anuncia-consorcio-para-comprar-imunizante/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 20:11:02
Título: Presidente demissionário da Petrobras aumentou seu bônus em meio a corte
de custos
Descrição: Em abril do ano passado, Castello Branco elevou de R$ 32,4 milhões 
para R$ 43,3 milhões a previsão de pagamento para a diretoria ao longo de 2020, 
e acionistas aprovaram
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/presidente-demissionario-da-petrobras-
aumentou-seu-bonus-em-meio-a-corte-de-custos/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-02-23 21:01:36
Título: Atos antidemocráticos e fake news do bolsonarismo podem ter sido 
financiadas com dinheiro de fora
Descrição: Empresário de Miami teria repassado 29 mil reais a blogueiro 
bolsonarista Allan dos Santos e quitado suas contas, na Espanha, protestos após 
prisão de rapper por injúrias ao rei, Israel usa vacinas como instrumento de 
poder contra os palestinos, Arauz e Lasso vão ao segundo turno no Equador. Com 
Cynara Menezes, Ana Prestes e Reginaldo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/atos-antidemocraticos-e-fake-news-do-
bolsonarismo-podem-ter-sido-financiadas-com-dinheiro-de-fora/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-23 15:00:31
Título: Grupo de Damares que vai revisar Política Nacional de Direitos Humanos 
tem militantes antiaborto e militar católico
Descrição: Com sociedade civil excluída e falta de transparência, policial 
rodoviário federal, religiosos e servidores sem relação com o tema estão entre 
os titulares do GT
Url :https://apublica.org/2021/02/grupo-de-damares-que-vai-revisar-politica-
nacional-de-direitos-humanos-tem-militantes-antiaborto-e-militar-catolico/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 09:35:25
Título: Bolsonaro publica vídeo de aglomeração com prefeitos no Planalto
Descrição: Presidente estava sem máscara, assim como parte dos gestores 
municipais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-publica-video-de-
aglomeracao-com-prefeitos-no-planalto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 09:16:27
Título: Bolsonaro transforma Brasil no maior laboratório a céu aberto do 
Coronavírus
Descrição: No Brasil a pandemia perdeu até pro BBB! Ao vencedor as batatas. As 
palavras são de Miguel Nicolelis, um dos cientistas brasileiros mais respeitados
do mundo, que prevê um colapso sanitário do Oiapoque ao Chuí no país. Os números
da OMS comprovam que o Brasil é o único pais a não seguir a curva de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-transforma-brasil-no-maior-
laboratorio-a-ceu-aberto-do-coronavirus/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 19:55:00
Título: CNJ aprova resolução que recomenda ao judiciário não autorizar despejos 
na pandemia
Descrição: “Esse ato é de extrema sensibilidade humana”, afirmou o ministro Luiz
Fux, presidente do conselho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/cnj-aprova-resolucao-que-
recomenda-ao-judiciario-nao-autorizar-despejos-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 18:50:58
Título: Oposição faz coro contra autoritarismo em processo pela cassação de 
Daniel Silveira
Descrição: Ele está detido desde a última segunda (16) por ter veiculado um 
vídeo com ataques ao STF e defesa da ditadura militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/com-inicio-de-processo-contra-
daniel-silveira-oposicao-reforca-coro-pela-cassacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 18:01:45
Título: Petrobras privilegia acionistas em relação a interesse da população, diz
especialista
Descrição: Para pesquisador, demissão de Castello Branco não garante que 
interesse público se sobreponha ao mercado financeiro
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/petrobras-privilegia-acionistas-
em-relacao-a-interesse-da-populacao-diz-especialista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 17:39:08
Título: Artigo | Mulheres do PSOL farão um março forte e feminista para derrotar
Bolsonaro
Descrição: Parlamentares e filiadas feministas do PSOL se preparam para o mês 
tradicional de luta por igualdade de gênero
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/artigo-mulheres-do-psol-farao-
um-marco-forte-e-feminista-para-derrotar-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 16:06:38
Título: Bolsonaro nomeia pela 21ª vez reitor que não ficou em primeiro na 
consulta pública
Descrição: STF considera que qualquer nome da lista tríplice pode ser nomeado, 
Lula e Dilma (PT) sempre nomearam o 1º colocado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/bolsonaro-nomeia-pela-21-vez-
reitor-que-nao-ficou-em-primeiro-na-consulta-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 13:05:01
Título: Governo tenta surfar na volta do auxílio, que “segurou” PIB em 2020 
apesar de Guedes
Descrição: Estudo demonstra efeito multiplicador do pagamento do benefício, 
contradizendo dogmas da equipe econômica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/governo-tenta-surfar-na-volta-
do-auxilio-que-segurou-pib-em-2020-apesar-de-guedes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 11:45:01
Título: Sem doses no Brasil, vacina Pfizer é a primeira a receber registro 
definitivo no país
Descrição: Registro na Anvisa acontece após embate de fabricante com governo 
Bolsonaro, vacina não tem data para chegar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/sem-doses-no-brasil-vacina-
pfizer-e-a-primeira-a-receber-registro-definitivo-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 10:41:27
Título: MST faz doação de 2,8 toneladas de alimentos em Quedas do Iguaçu (PR)
Descrição: Famílias da Reforma Agrária do Paraná doaram 510 toneladas de 
alimentos desde o início da pandemia da Covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/mst-faz-doacao-de-2-8-toneladas-
de-alimentos-em-quedas-do-iguacu-pr

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-02-23 10:45:33
Título: EUA - Presidente Biden, Quem Controla Nosso Sistema Alimentar é 
Importante
Descrição: EUA - Bonnie Haugen, Darvin Bentlage, Barb Kalbach Precisamos de uma 
fazenda e uma indústria alimentícia democrática e descentralizada que trabalhe 
para as pessoas e nosso planeta. O status quo não é sustentável O pós-presidente
Biden, Quem controla o nosso sistema alimentar é importante apareceu pela 
primeira vez no The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/economy/biden-vilsack-confirmation-
farming/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-02-23 10:08:02
Título: Oposição critica barganha com verba de Saúde e Educação para liberar 
auxílio
Descrição: Para líder da minoria no Senado, Bolsonaro faz “chantagem nefasta” 
com política que socorreu mais de 60 milhões em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/oposicao-critica-barganha-do-
governo-bolsonaro-para-liberar-auxilio-emergencial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-23 07:54:42
Título: Banco do Brasil: cidade do MA se mobiliza contra fechamento de única 
agência bancária
Descrição: Plano do BB prevê demissões e fechamento de agências, em Governador 
Archer população se une para manter serviços
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/23/banco-do-brasil-cidade-do-ma-se-
mobiliza-contra-fechamento-de-unica-agencia-bancaria

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 21:20:24
Título: Globo e Folha lucram com a desinformação sobre a Covid-19, denuncia 
Sleeping Giants Brasil
Descrição: Os jornais O Globo e Folha de S. Paulo, edição desta terça-feira 
(23), trouxeram anúncios pagos pelo obscuro Médicos pela Vida defendendo 
tratamento precoce contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/globo-e-folha-lucram-com-a-
desinformacao-sobre-a-covid-19-denuncia-sleeping-giants-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 20:47:56
Título: 2ª Turma do STF arquiva investigação contra senador Humberto Costa
Descrição: A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o 
arquivamento do Inquérito (INQ) 3985, que investigava o suposto recebimento de 
R$ 1 milhão pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/2a-turma-do-stf-arquiva-
investigacao-contra-senador-humberto-costa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 20:17:50
Título: Suspensão de prova de vida vai até abril, diz presidente do INSS
Descrição: A obrigatoriedade da prova de vida anual para beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguirá suspensa até o fim de abril, 
disse hoje (23) o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/suspensao-de-prova-de-vida-vai-ate-
abril-diz-presidente-do-inss/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 20:14:39
Título: Justiça do Rio afasta Flordelis do cargo de deputada federal
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) afastou nesta terça-
feira (23) Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) de seu mandato de deputada 
federal. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/justica-do-rio-afasta-flordelis-do-
cargo-de-deputada-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 19:50:53
Título: Presidente do Senado admite resistência a desvincular verbas de Saúde e 
Educação
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta terça-
feira (23/2) que há resistência de uma boa parte dos líderes partidários à 
proposta de desvinculação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/presidente-do-senado-admite-
resistencia-a-desvincular-verbas-de-saude-e-educacao/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 14:24:07
Título: STF homologa acordo entre MPF e Onyx Lorenzoni que põe fim a 
investigação por caixa 2
Descrição: O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
homologou o acordo de não persecução penal (ANPP) firmado entre o Ministério 
Público Federal (MPF) e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/stf-homologa-acordo-entre-mpf-e-
onyx-lorenzoni-que-poe-fim-a-investigacao-por-caixa-2/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 13:02:20
Título: Moro 2022 virou ‘Sonho de uma noite de verão’, diz Paraná Pesquisas
Descrição: A candidatura do ex-juiz Sergio Moro a presidente da República, em 
2022, mostra-se cada vez mais frágil e fugaz como na peça &#8216,Sonho de uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/moro-2022-virou-sonho-de-uma-noite-
de-verao-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 02:01:57
Título: “Na década de 70, seriam do Doi-Codi, não do MP”, diz ex-presidente da 
OAB-RJ sobre procuradores da Lava Jato
Descrição: Conversas que estão nos arquivos da operação Spoofing mostram que 
Lava Jato tinha o advogado e ex-deputado federal Wadih Damous com alvo, \Esse 
fdp merece grade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-decada-de-70-seriam-do-doi-codi-
nao-do-mp-diz-ex-presidente-da-oab-rj-sobre-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 00:49:11
Título: Edmilson Rodrigues: “Se um governo de esquerda não faz revolução, pode 
garantir a todos o direito de comer”
Descrição: Prefeito de Belém regulamentou nesta terça-feira um programa de renda
mínima que pode chegar até R$450 e concedeu entrevista a veículos de mídia 
alternativa, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/edmilson-rodrigues-se-um-governo-de-
esquerda-nao-faz-revolucao-pode-garantir-a-todos-o-direito-de-comer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 23:20:05
Título: Sleeping Giants cobra Folha, Globo e outros jornais por fake news 
publicitária
Descrição: Veículos que formam o consórcio de imprensa para divulgação dos dados
da pandemia publicaram anúncio de meia página de médicos pró-cloroquina, 
substância que não tem eficácia comprovada contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/midia/sleeping-giants-cobra-folha-globo-e-
outros-jornais-por-fake-news-publicitaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 23:05:24
Título: Pessoal da Caixa denuncia cobranças absurdas, assédio moral e 
relaxamento de normas contra a Covid
Descrição: Situações como estas são tema do seminário “Defesa da Caixa, do 
Brasil e da Vida”, que reúne dirigentes de representações sindicais dos 
trabalhadores do banco público
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pessoal-da-caixa-denuncia-cobrancas-
absurdas-assedio-moral-e-relaxamento-de-normas-contra-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 22:12:07
Título: STF barra ação contra homologação do acordo de Brumadinho
Descrição: Atingidos pela tragédia alegavam não terem participado das 
negociações, eles agora avaliam novos recursos para recuperar prejuízos das 
populações
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/stf-barra-acao-contra-homologacao-do-
acordo-de-brumadinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 22:04:01
Título: A “Reforma Administrativa” de Bolsonaro quer destruir o Estado 
brasileiro! – Por Maria do Rosário
Descrição: Mudança vai contrair a capacidade do Estado Brasileiro de cumprir com
seus deveres constitucionais de ofertar Saúde, Educação, Segurança e Assistência
Social ao povo brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-reforma-administrativa-de-bolsonaro-
quer-destruir-o-estado-brasileiro-por-maria-do-rosario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 21:51:51
Título: Doria deve decretar toque de recolher das 22h às 5h em todo o estado de 
SP
Descrição: Medida é defendida pelo Centro de Contingência da Covid-19 diante da 
explosão dos casos e aumento das internações hospitalares
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/doria-deve-decretar-toque-de-recolher-
das-22h-as-5h-em-todo-o-estado-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 21:43:53
Título: Fake news sobre a CUT volta a circular nas redes
Descrição: Em 2019 a CUT criou um coletivo jurídico de advogados para enfrentar 
os ataques do governo Bolsonaro. O coletivo poderia discutir ações contra os 
produtores de fake news
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/fake-news-sobre-a-cut-
volta-a-circular-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 21:19:55
Título: OIT faz cobranças a Bolsonaro sobre mudanças nas leis trabalhistas 
devido à pandemia
Descrição: Em documento, entidade afirma que medidas que anulam negociações 
coletivas precisam ser de caráter “excepcional” e pede resultados de acordos 
celebrados ao longo da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/oit-faz-cobrancas-a-bolsonaro-sobre-
mudancas-nas-leis-trabalhistas-devido-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 21:15:43
Título: Pizzolato: “novo laudo comprova que fui condenado por crime que não 
cometi”
Descrição: Segundo ex-diretor de Marketing da Banco do Brasil, Joaquim Barbosa 
ignorou provas e o “mensalão” foi o grande ensaio da Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pizzolato-novo-laudo-comprova-que-fui-
condenado-por-crime-que-nao-cometi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 20:52:42
Título: VÍDEO: Após queda nas ações da Petrobras, Guedes ignora elogio de 
Bolsonaro em cerimônia no Planalto
Descrição: Presidente disse que petrolífera já recuperou 10% das ações perdidas 
com a substituição de Castello Branco e afagou o ministro da Economia, que 
sequer reagiu aos aplausos dos presentes, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-apos-queda-nas-acoes-da-
petrobras-guedes-ignora-elogio-de-bolsonaro-em-cerimonia-no-planalto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 20:52:16
Título: Após decisão do STF, Rui Costa diz que já trabalha para comprar vacinas 
para a Bahia: “Comecei a me movimentar”
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Descrição: O Supremo formou maioria em favor da possibilidade de governadores e 
prefeitos comprarem imunizantes caso as doses do Ministério da Saúde sejam 
insuficientes
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-decisao-do-stf-rui-costa-diz-
ja-trabalha-para-comprar-vacinas-para-a-bahia-comecei-a-me-movimentar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 20:17:07
Título: Se havia dúvida da suspeição dos procuradores, agora não há mais, diz 
ex-ministro da Justiça sobre caso Lula
Descrição: \Deixa essa burocracia de lado e vem prender o Lula\, disse Dallagnol
em mensagens entregues pela defesa do ex-presidente ao STF, para Eugênio Aragão,
\suspeição se estende a Sérgio Moro, o verdadeiro coordenador da Lava Jato\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/se-havia-duvida-da-suspeicao-dos-
procuradores-agora-nao-ha-mais-diz-ex-ministro-da-justica-sobre-caso-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 19:32:09
Título: Ex-ministro da Saúde celebra registro definitivo da Pfizer e critica 
Bolsonaro: “Descaso”
Descrição: Em entrevista à Fórum, o senador Humberto Costa (PT-PE) condenou o 
fato de o Governo Federal não ter contratado doses da farmacêutica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-ministro-da-saude-celebra-registro-
definitivo-da-pfizer-e-critica-bolsonaro-descaso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 19:20:17
Título: Paulo Pimenta pede prisão de Dallagnol e Erika Marena
Descrição: “Sugiro que contratem advogados e tentem uma delação premiada. Os 
dois sabem muito e podem ajudar a capturar toda quadrilha e quem financiou”, diz
o deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-pimenta-pede-prisao-de-
dallagnol-e-erika-marena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 19:17:48
Título: Rodrigo Maia diz que se eleição de 18 fosse hoje, com certeza votaria em
Haddad no 2º turno
Descrição: Além disso, Maia disse ainda que Bolsonaro foi um subproduto da Lava 
Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-diz-que-se-eleicao-de-18-
fosse-hoje-com-certeza-votaria-em-haddad-no-2o-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 18:02:45
Título: Vídeo: “Mais de 90% dos que estão em UTI no RN tomaram ivermectina”, diz
infectologista
Descrição: Marise Reis fez duras críticas ao prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), que tem defendido o uso do medicamento como \tratamento precoce\ contra 
a doença
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/video-mais-de-90-dos-que-estao-em-
uti-no-rn-tomaram-ivermectina-diz-infectologista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 17:07:43
Título: Bolsonaristas tentam cooptar centrão para salvar mandato de Daniel 
Silveira, diz jornalista da Globo
Descrição: Segundo Andréia Sadi, lideranças do centrão temem que, ao aplicar 
apenas pena de suspensão, bolsonarista vire \ídolo\ e passe a incentivar novos 
ataques à democracia dentro do Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaristas-tentam-cooptar-centrao-
para-salvar-mandato-de-daniel-silveira-diz-jornalista-da-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-02-23 16:58:16
Título: Por que o mercado e a Globo não terão forças para derrubar Bolsonaro? – 
Por Raphael Fagundes
Descrição: Bolsonaro usa a estratégia adotada pela Venezuela para fazer o oposto
de lá. No caso de Caracas, era a independência em relação ao imperialismo. No 
nosso caso, a submissão completa aos interesses norte-americanos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/por-que-o-mercado-e-a-globo-nao-terao-
forcas-para-derrubar-bolsonaro-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 15:56:37
Título: Enfermeira vacinada contra o coronavírus está internada com Covid-19
Descrição: Ela foi a primeira pessoa a ser vacinada na Bahia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/enfermeira-vacinada-contra-o-
coronavirus-esta-internada-com-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 11:34:26
Título: Homem-bomba da Lava Jato que teria ligações com Marcelo Bretas pede 
ajuda à OAB
Descrição: O advogado Nythalmar Filho, investigado por supostamente tentar 
cooptar clientes para defendê-los na Lava Jato do Rio, quer que seu caso 
continue no STJ
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-bomba-da-lava-jato-que-teria-
ligacoes-com-marcelo-bretas-pede-ajuda-a-oab/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 11:06:29
Título: Governo Bolsonaro nomeia militar olavista para órgão de combate à 
tortura
Descrição: Eduardo Miranda Freire de Melo já atuou como secretário-adjunto no 
MEC, onde costumava interromper reuniões para orações em grupo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-nomeia-militar-
olavista-para-orgao-de-combate-a-tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 11:00:09
Título: Ataques de Bolsonaro a presidente da Petrobras gera mal-estar nos 
bastidores: “chegou no limite da crueldade”
Descrição: Reunião do Conselho administrativo da estatal, que deve definir se 
acata ou não a mudança da presidência da Petrobras, acontece hoje
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ataques-de-bolsonaro-a-presidente-da-
petrobras-gera-mal-estar-nos-bastidores-chegou-no-limite-da-crueldade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 10:59:01
Título: Moro está com medo de anulação da Lava Jato, diz jornalista da Globo
Descrição: Ex-ministro de Bolsonaro, Moro confidencia a pessoas próximas que 
teme que suspeição no julgamento de Lula no caso do Triplex gere efeito cascata 
em outras sentenças dele na Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-esta-com-medo-de-anulacao-da-
lava-jato-diz-jornalista-da-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 10:27:13
Título: Haddad vai visitar Kalil, prefeito de BH, e aumenta especulação sobre 
vice
Descrição: Viagem é a primeira que o petista pretende fazer visando 2022. Gleisi
Hoffmann também participa do encontro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-vai-visitar-kalil-prefeito-de-
bh-e-aumenta-especulacao-sobre-vice/
saude-estrutural-abrangente-com-vacina-para-todos-entrevista-especial-com-paulo-
buss
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-23 03:00:00
Título: A pandemia traz à superfície quotidiana a gravidade da crise 
civilizacional. Entrevista especial com Carlos Drawin
Descrição: A celebração do centenário de nascimento do filósofo Henrique Cláudio
de Lima Vaz é ocasião não apenas para revisitar alguns de seus textos clássic 
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606953-a-pandemia-traz-a-superficie-quotidiana-
a-gravidade-da-crise-civilizacional-entrevista-especial-com-carlos-drawin
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-24 06:00:56
Título: Fred Wassef está de volta
Descrição: Quem duvidava que Flávio Bolsonaro reabilitou Fred Wassef, a despeito
de lá atrás ter dito que estava aliviado por ter se afastado do ex-advogado, o 
julgamento de ontem no STJ está aí como a prova dos nove.Wassef havia sido o 
autor do habeas corpus vitorioso ontem, pedindo a quebra de sigilo bancário do 
caso Queiroz. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/fred-wassef-esta-de-volta-24895649
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-24 08:55:22
Título: Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humanos
Descrição: Para o Instituto Butantan, retomada do investimento na produção 
nacional evitaria tamanha dependência de importações numa pandemia. Mas há quem 
argumente que é mais barato e vantajoso para o Brasil importar insumos e vacinas
da China e da Índia do que tentar garantir a autossuficiência.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56171059

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-24 00:01:18
Título: Lava Jato é confrontada com diálogo que supõe que delegada da PF forjou 
depoimento de delator
Descrição: Defesa de Lula utiliza diálogos vazados entre procuradores para expor
que Erika Marena, delegada-chave na operação, teria fingido ouvir um 
colaborador, com a conivência do MPF. Tese foi desmentida pela suposta vítima, o
delator Fernando Moura, em 2016, mas dúvida chega ao STF
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-23/lava-jato-e-confrontada-com-
dialogo-que-supoe-depoimento-forjado-de-delator-por-delegada-da-pf.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-23 00:00:00
Título: Clã Bolsonaro tem alívio nos tribunais, mas 'rachadinha' já é uma marca 
política
Descrição: O clã Bolsonaro fez o diabo para fugir do fantasma da \rachadinha\. 
Flávio foi ao STF para tirar o caso da Justiça do Rio. O Planalto organizou uma 
reunião com o chefe da Abin em busca de brechas para anular as investigações. E 
o presidente tentou intimidar investigadores ao lançar suspeitas de tráfico de 
drogas contra o filho de um promotor.Leia mais (02/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/02/cla-bolsonaro-tem-alivio-nos-tribunais-
mas-rachadinha-ja-e-uma-marca-politica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-23 00:00:00
Título: Novo procurador-geral decide controlar apurações sensíveis no MP-RJ, 
como as de Carlos Bolsonaro e Marielle
Descrição: O novo procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos,
decidiu controlar os desdobramentos de investigações sensíveis do Ministério 
Público enquanto reformula a atuação dos grupos responsáveis por conduzi-
las.Leia mais (02/23/2021 - 12h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/02/novo-procurador-geral-decide-controlar-apuracoes-sensiveis-
no-mp-rj-como-as-de-carlos-bolsonaro-e-marielle.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-24 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 24 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (24), marcada pelo impulso para privatização da Eletrobras, por 
acordo entre EUA e Japão sobre manutenção de tropas e nova tentativa da Câmara 
de acelerar a aprovação de vacinas contra COVID-19 no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021022417013481-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-24-de-fevereiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-24 01:15:25
Título: Rosa Weber dá 5 dias para Bolsonaro explicar decretos que flexibilizam 
acesso às armas
Descrição: Na terça-feira (23), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Rosa Weber, determinou um prazo de cinco dias para que o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) apresente explicações acerca de seus decretos sobre 
armas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022417012081-rosa-weber-da-5-dias-
para-bolsonaro-explicar-decretos-que-flexibilizam-acesso-as-armas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 14:56:56
Título: Eletrobras pede explicações sobre fala de Bolsonaro de possível 
interferência no setor elétrico
Descrição: A diretora da área financeira e de relação com investidores da 
Eletrobras, Elvira Cavalcanti, mandou uma carta nesta terça-feira (23) ao 
Ministério de Minas e Energia pedindo esclarecimentos sobre a declaração do 
presidente Jair Bolsonaro de que iria interferir no setor elétrico.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022317010865-eletrobras-pede-
explicacoes-sobre-fala-de-bolsonaro-de-possivel-interferencia-no-setor-eletrico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 07:42:38
Título: EUA apoiam criação do Estado da Palestina, segundo secretário de Estado
Descrição: Em ligação telefônica com chanceler israelense, o secretário de 
Estado norte-americano confirmou que os Estados Unidos aprovam a criação do 
Estado viável palestino, segundo o Departamento de Estado.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021022317007091-eua-
apoiam-criacao-do-estado-da-palestina-segundo-secretario-de-estado/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-23 15:00:31
Título: Grupo de Damares que vai revisar Política Nacional de Direitos Humanos 
tem militantes antiaborto e militar católico
Descrição: Com sociedade civil excluída e falta de transparência, policial 
rodoviário federal, religiosos e servidores sem relação com o tema estão entre 
os titulares do GT
Url :https://apublica.org/2021/02/grupo-de-damares-que-vai-revisar-politica-
nacional-de-direitos-humanos-tem-militantes-antiaborto-e-militar-catolico/
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