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Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-25 05:15:20
Título: Precisamos batizar o apartheid social brasileiro
Descrição: A África do Sul chamou de Apartheid, os EUA, de Segregação racial. 
Como chamaremos a nossa desigualdade institucionalizada?The post Precisamos 
batizar o apartheid social brasileiro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/25/precisamos-batizar-apartheid-social-
brasileiro/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-24 21:25:55
Título: Brasil chega a 250 mil mortes causadas pela COVID-19 com pior média 
móvel de óbitos já registrada
Descrição: O Brasil registrou 1.433 novas mortes pela COVID-19 e 65.387 novos 
casos da doença nesta quarta-feira (24). Com isso, o país chegou a 250.079 
óbitos e a 10.326.008 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022417019383-brasil-chega-a-250-mil-
mortes-causadas-pela-covid-19-com-pior-media-movel-de-obitos-ja-registrada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 13:55:05
Título: Brasil à beira do lockdown ou do colapso sanitário
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a situação da pandemia no
país, com diversas regiões com UTIs lotadas.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/brasil-a-beira-do-lockdown-ou-do-
colapso-sanitario/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 15:47:13
Título: Ricardo Salles se torna alvo de investigação criminal na PGR por 
participar de eventos depois de contrair Covid-19
Descrição: Uma das ações foi apresentada pelo deputado federal Alexandre 
Padilha, que pede que o ministro do meio ambiente seja investigado por ter 
participado de eventos quando deveria estar em isolamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ricardo-salles-se-torna-alvo-de-
investigacao-criminal-na-pgr-por-participar-de-eventos-depois-de-contrair-covid-
19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 14:05:13
Título: Lula: “golpe foi feito para mudar o modelo de exploração do petróleo no 
Brasil”
Descrição: “Subordinaram ela ao mercado internacional\, disse em entrevista à TV
247
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-golpe-foi-feito-para-mudar-o-
modelo-de-exploracao-do-petroleo-no-brasil/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-24
Título: Vaza Jato: procuradores de Curitiba chamavam depoimentos forjados de 
‘terceirizados’
Descrição: ‘Temos que proteger a Erika', disse o então chefe da força-tarefa, 
Deltan Dallagnol, preocupado com oitiva lavrada, mas jamais realizada
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/vaza-jato-procuradores-de-
curitiba-chamavam-depoimentos-forjados-de-terceirizados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 20:56:28
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Título: Em nova petição, defesa de Lula reforça que Erika Marena fraudou 
depoimento
Descrição: Os advogados do ex-presidente trouxeram novos elementos para apontar 
que a conduta da delegada era reincidente e que Sergio Moro sabia da possível 
farsa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-nova-peticao-defesa-de-lula-
reforca-que-erika-marena-fraudou-depoimento/

Fonte: Brasil247
Data: 2021-02-25
Título: Mensagens entre Queiroz e ex-mulher de miliciano mantêm de pé 
investigação sobre Flávio Bolsonaro
Descrição: As mensagens trocadas pelo policial militar aposentado Fabrício 
Queiroz, amigo íntimo da família Bolsonaro e antigo assessor de Flávio, com a 
ex-mulher do miliciano assassinado Adriano da Nóbrega são as provas que podem 
garantir sobrevida à investigação do caso das "rachadinhas" no gabinete de 
Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/mensagens-entre-queiroz-e-ex-mulher-de-
miliciano-mantem-de-pe-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 09:16:07
Título: Com 250 mil mortos pela Covid, Bolsonaro prioriza a “boiada” privatista
Descrição: Com a pandemia completando um ano e em seu pior momento, quando o 
país chegou ao triste número de 250 mil mortes pela Covid-19, Jair Bolsonaro 
colocou a boiada privatista a galope no Congresso Nacional, após desagradar o 
mercado com a interferência na Petrobras. Em menos de 48 horas, o presidente 
colocou Eletrobras e Correios [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-250-mil-mortos-pela-covid-bolsonaro-
prioriza-a-boiada-privatista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 16:33:10
Título: A entrega do BC e da Petrobras ao capital financeiro internacional – Por
José Dirceu
Descrição: Autonomia tira poder do Executivo e petrolífera desvia do rumo ideal
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-entrega-do-bc-e-da-petrobras-ao-
capital-financeiro-internacional-por-jose-dirceu/

Fonte: Xinhua
Título: China cumpre meta de erradicação da pobreza da ONU 10 anos antes do 
previsto, diz Xi
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766065.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi diz que redução da pobreza é "nova conquista" na adaptação do 
marxismo às condições chinesas
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-02/25/c_139766168.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 21:23:28
Título: Oposição pede devolução de MP da Eletrobras por inconstitucionalidade 
Descrição: Proposta foi enviada por Bolsonaro ao Congresso na terça (23) e abre 
caminho para a privatização da estatal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/oposicao-pede-devolucao-de-mp-
da-eletrobras-por-inconstitucionalidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 20:27:19
Título: Artigo | A Petrobras e o lucro do acionista: o que está por trás da 
disputa atual
Descrição: Lucro dos acionistas cresceu 51% de 2018 para 2019, investidores 
estrangeiros detêm 40,33% das ações da estatal
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/artigo-a-petrobras-e-o-lucro-do-
acionista-o-que-esta-por-tras-da-disputa-atual

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 19:10:34
Título: Movimentos e oposição pressionam Senado contra PEC que afeta saúde e 
educação 
Descrição: Medida pode entrar em votação nesta quinta (25), sociedade civil pede
auxílio emergencial fora da PEC
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/movimentos-e-oposicao-
pressionam-senado-contra-pec-que-afeta-saude-e-educacao

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 00:07:23
Título: Diabólico, Bolsonaro entrega projeto de privatização dos Correios ao 
Congresso
Descrição: O diabólico presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entregou nesta 
quarta-feira (24/2) ao Congresso Nacional o projeto de lei que prevê a 
privatização dos Correios. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/diabolico-bolsonaro-entrega-
projeto-de-privatizacao-dos-correios-ao-congresso/
  
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 10:54:57
Título: Bolsonaro também lança edital para a privatização de parques nacionais
Descrição: Um dia após anunciar privatização da Eletrobras, de portos, 
aeroportos e rodovias, o presidente Jair Bolsonaro também anunciou a concessão 
de parques nacionais. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bolsonaro-tambem-lanca-edital-para-
a-privatizacao-de-parques-nacionais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 01:37:32
Título: Câmara aprova admissibilidade de PEC que dificulta prisão de deputados
Descrição: Será formada uma comissão especial para discutir a pauta, que dividiu
a oposição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-admissibilidade-de-pec-
que-dificulta-prisao-de-deputados/
 
Fonte: MST
Data: 2021-02-24
Título: Campanha da Fraternidade 2021: um compromisso de amor
Descrição: Confira entrevista sobre a Campanha da Fraternidade Ecumênica deste 
ano, que convida a refletir sobre a importância da fraternidade e do diálogo
Url : https://mst.org.br/2021/02/24/campanha-da-fraternidade-2021-um-
compromisso-de-amor/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 17:57:34
Título: Palestinos protestam contra redução de ajuda alimentar por parte de 
agência da ONU
Descrição: Mudanças na distribuição de comida podem afetar quase 770 mil 
refugiados palestinos vivendo na extrema pobreza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/palestinos-protestam-contra-
reducao-de-ajuda-alimentar-por-parte-de-agencia-da-onu

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-24 19:30:00
Título: Embaixador Gen Menandro apresenta credenciais em Israel
Descrição: O presidente de Israel destacou a importância do apoio do Brasil a 
Israel no cenário internacional e a excelente cooperação entre os países
Url :https://www.defesanet.com.br/il/noticia/39782/BR-IL---Embaixador-Gen-
Menandro-apresenta-credenciais/
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Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-25 01:04:07
Título: Instalação nuclear secreta de Israel passa por grande projeto
Descrição: DUBAI, Emirados Árabes Unidos (AP) - Uma secreta instalação nuclear 
israelense no centro do programa de armas atômicas não declaradas do país está 
passando pelo que parece ser seu maior projeto de construção em décadas, mostram
fotos de satélite analisadas pela The Associated Press. 
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/25/secretive-israeli-nuclear-
facility-undergoes-major/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 21:51:05
Título: Nos EUA, a vacinação tem seguido a rota do dinheiro
Descrição: Campanha de imunização mostra o abismo que separa ricos e pobres na 
nação mais poderosa do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/nos-eua-a-vacinacao-tem-seguido-
a-rota-do-dinheiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 21:11:45
Título: Carreata de motoristas de aplicativo denuncia baixa remuneração e altas 
tarifas
Descrição: Diversas cidades gaúchas registraram paralisação e carreatas, nesta 
terça-feira (23), por melhores condições de trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/carreata-de-motoristas-de-
aplicativo-denuncia-baixa-remuneracao-e-altas-tarifas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 20:50:09
Título: Dia Marielle Franco é aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba
Descrição: Lei da deputada Estela Bezerra institui o 14 de março como dia de 
promoção da cidadania das mulheres negras no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/dia-marielle-franco-e-aprovado-
na-assembleia-legislativa-da-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 19:25:02
Título: STF nega pedido para aumentar indenização paga pela Vale a atingidos em 
Brumadinho
Descrição: Parte dos R$ 37,68 bi previstos se destina a projetos em Minas Gerais
alheios à reparação das 27 cidades devastadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/stf-nega-pedido-para-aumentar-
indenizacao-paga-pela-vale-a-atingidos-em-brumadinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 18:37:41
Título: Em meio à pandemia, Escola Nacional Florestan Fernandes recebe apoios e 
expande ações
Descrição: Reconhecida na área de formação política, instituição conta com o 
apoio dos Amigos da ENFF para manter cursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/em-meio-a-pandemia-escola-
nacional-florestan-fernandes-recebe-apoios-e-expande-acoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 16:17:15
Título: São Paulo terá CPI para investigar violência contra pessoas trans
Descrição: Comissão, aprovada na Câmara Municipal na terça (23), será presidida 
pela vereadora trans Erika Hilton (PSOL)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/sao-paulo-tera-cpi-para-
investigar-violencia-contra-transexuais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 12:21:37

https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/nos-eua-a-vacinacao-tem-seguido-a-rota-do-dinheiro
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/nos-eua-a-vacinacao-tem-seguido-a-rota-do-dinheiro
https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/25/secretive-israeli-nuclear-facility-undergoes-major/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/25/secretive-israeli-nuclear-facility-undergoes-major/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/sao-paulo-tera-cpi-para-investigar-violencia-contra-transexuais
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/sao-paulo-tera-cpi-para-investigar-violencia-contra-transexuais
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/em-meio-a-pandemia-escola-nacional-florestan-fernandes-recebe-apoios-e-expande-acoes
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/em-meio-a-pandemia-escola-nacional-florestan-fernandes-recebe-apoios-e-expande-acoes
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/stf-nega-pedido-para-aumentar-indenizacao-paga-pela-vale-a-atingidos-em-brumadinho
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/stf-nega-pedido-para-aumentar-indenizacao-paga-pela-vale-a-atingidos-em-brumadinho
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/dia-marielle-franco-e-aprovado-na-assembleia-legislativa-da-paraiba
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/dia-marielle-franco-e-aprovado-na-assembleia-legislativa-da-paraiba
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/carreata-de-motoristas-de-aplicativo-denuncia-baixa-remuneracao-e-altas-tarifas
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/carreata-de-motoristas-de-aplicativo-denuncia-baixa-remuneracao-e-altas-tarifas


Título: Quem está por trás do \informe publicitário\ negacionista e pró-
cloroquina em jornais
Descrição: Associação Médicos Pela Vida, que assina publicação, reúne ex-alunos 
de Olavo de Carvalho e pessoas próximas ao governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/quem-esta-por-tras-do-informe-
publicitario-negacionista-e-pro-cloroquina-em-jornais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-24 11:47:53
Título: STF determina adoção de medidas de proteção aos quilombolas na pandemia
Descrição: Gestão Bolsonaro tem um mês para elaborar plano de combate à covid 
nas comunidades, entenda os detalhes da decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/24/stf-determina-adocao-de-medidas-
de-protecao-aos-quilombolas-na-pandemia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 00:59:55
Título: O Banco Central é deles
Descrição: Bolsonaro sanciona lei que dá autonomia do Banco Central O presidente
Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (24) a lei que determina a autonomia
do Banco 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/o-banco-central-e-deles/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 22:52:48
Título: Pedágio pode terminar em impeachment do governador do Paraná, diz Frente
Parlamentar [vídeo]
Descrição: O deputado Arilson Chiorato (PT), coordenador da Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio, disse em entrevista ao Blog do Esmael, na noite desta quarta-
feira (24), que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pedagio-pode-terminar-em-
impeachment-do-governador-do-parana-diz-frente-parlamentar-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 18:58:27
Título: Conselho de Ética da Câmara define relatores dos casos Silveira e 
Flordelis
Descrição: O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados, Juscelino Filho (DEM-MA), designou, nesta quarta-feira (24/2), o 
deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/conselho-de-etica-da-camara-define-
relatores-dos-casos-silveira-e-flordelis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 18:23:53
Título: Lula sobre eleições de 2022: “Não vou brigar para ser candidato”
Descrição: Ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em 
sua conta oficial do Twitter, que não vai “brigar para ser candidato” às 
eleições 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lula-sobre-eleicoes-de-2022-nao-
vou-brigar-para-ser-candidato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 15:18:03
Título: Alcolumbre toma posse na presidência da CCJ do Senado
Descrição: Depois de deixar presidência do Senado e ser apagado eleitoralmente 
em Macapá, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) tomou posse, nesta quarta-feira 
(24/2), na presidência da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/alcolumbre-toma-posse-na-
presidencia-da-ccj-do-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 14:15:01
Título: Militares estão no governo para garantir o entreguismo, revela Mourão
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Descrição: Mourão: privatização da Eletrobras sempre esteve no radar do governo 
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou, na manhã desta quarta-feira 
(24/2), que a privatização da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/militares-estao-no-governo-para-
garantir-o-entreguismo-revela-mourao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 14:12:43
Título: Assassinato de Sem Terra Antonio Tavares será julgado pela Corte 
Interamericana
Descrição: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) apresentou à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, orgão vinculado à Organização dos 
Estados Americanos (OEA), o caso “Antonio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/assassinato-de-sem-terra-antonio-
tavares-sera-julgado-pela-corte-interamericana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-24 12:30:50
Título: Até Miriam Leitão, da Globo, ficou chocada com desvinculação de gastos 
com educação e saúde
Descrição: A jornalista Miriam Leitão, colunista na Globo, desceu o sarrafo na 
proposta de desvinculação dos gastos com saúde e educação na Proposta de Emenda 
à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/ate-miriam-leitao-da-globo-ficou-
chocada-com-desvinculacao-de-gastos-com-educacao-e-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 08:33:22
Título: Aliado de Bolsonaro, senador tenta blindar aumento salarial de militares
em PEC do teto de gastos
Descrição: Senador Márcio Bittar (MDB-AC), um dos mais próximos a Bolsonaro, 
propôs substituição de texto para liberar reajuste dos salários dos militares, 
enquanto os dos demais servidores permanecem congelados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aliado-de-bolsonaro-senador-tenta-
blindar-aumento-salarial-de-militares-em-pec-do-teto-de-gastos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 02:39:00
Título: Polícia acaba com culto de 2 mil pessoas na igreja de Valdemiro 
Santiago, amigo de Bolsonaro, em Curitiba
Descrição: A \Noite de Abraão\ terminou com três multas que chegam a R$150 mil 
por conta do desrespeito aos protocolos contra o contágio da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-acaba-com-culto-de-2-mil-
pessoas-na-igreja-de-valdemiro-santiago-amigo-de-bolsonaro-em-curitiba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 02:04:08
Título: Em MG, Haddad elogia Kalil: “Liderança interessante. Pode se posicionar 
sobre temas nacionais”
Descrição: Tido como pré-candidato à presidência, petista tem encontro marcado 
com o prefeito de BH nesta quinta-feira, o que abriu especulações sobre a 
escolha do vice em 2022, \Na política tudo é possível\, disse presidente do PT 
da capital mineira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-mg-haddad-elogia-kalil-lideranca-
interessante-pode-se-posicionar-sobre-temas-nacionais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 00:29:12
Título: Bolsonaro provoca Castello Branco, que será retirado do comando da 
Petrobras: “É uma pessoa cansada”
Descrição: Presidente indicou o general Joaquim Silva e Luna para substituir o 
economista na chefia da petrolífera
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-provoca-castello-branco-que-
sera-retirado-do-comando-da-petrobras-e-uma-pessoa-cansada/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 00:19:07
Título: Trabalhadores da Educação de MG denunciam falta de condições para a 
volta às aulas
Descrição: Segundo coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, Denise Romano, faltam 
bebedouros, instalações adequadas e profissionais auxiliares. “O estado está 
transferindo a responsabilidade que é da gestão para a escola”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhadores-da-educacao-de-mg-
denunciam-falta-de-condicoes-para-a-volta-as-aulas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 00:06:49
Título: #AbreSTF: Advogados lançam campanha pela liberação total dos arquivos da
Spoofing
Descrição: Fernando Augusto Fernandes e Tânia Mandarino lançaram a ideia durante
o Jornal da Fórum desta quarta-feira, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/abrestf-advogados-lancam-campanha-
pela-liberacao-total-dos-arquivos-da-spoofing/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 23:56:38
Título: Lula diz que foi o presidente que mais investiu dinheiro no RJ: 
“Lamentavelmente foi destruído”
Descrição: Petista diz que crise econômica no estado foi causada pela quebra da 
Petrobras e pelo comportamento das elites
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-foi-o-presidente-que-
mais-investiu-dinheiro-no-rj-lamentavelmente-foi-destruido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 23:08:30
Título: Mais de 600 animais silvestres morrem em centro de tratamento do Ibama
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/direito-dos-animais/mais-de-600-
animais-silvestres-morrem-em-centro-de-tratamento-do-ibama/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 22:59:54
Título: União PSOL-PT impede manobra e garante 5 comissões na Câmara do Rio
Descrição: Partidos da base governista de Eduardo Paes queriam impedir que as 
legendas de oposição conseguissem comandar colegiados na casa legislativa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/uniao-psol-pt-impede-manobra-e-
garante-5-comissoes-na-camara-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 21:22:52
Título: Moradores de Rio Branco (AC) “recepcionam” Bolsonaro com faixa de 
protesto
Descrição: Presidente visitou o Acre nesta quarta-feira, estado vive situação de
calamidade por conta das cheias, dengue e Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/moradores-de-rio-branco-ac-
recepcionam-bolsonaro-com-faixa-de-protesto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 21:02:45
Título: Mensagens mostram que a Lava-Jato cometeu mais crimes do que se pensava
Descrição: Depoimentos que não existiram, delações modificadas para livrar a 
cara de procuradores  Ilegalidades cometidas pelos procuradores de Curitiba para
perseguir Lula parecem não ter fim. E mais: STJ anula quebra de sigilo de Flávio
Bolsonaro, e a influência da Lava-Jato no tribunal da internet. Com Cynara 
Menezes, Fernando Augusto Fernandes e Tânia Mandarino
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mensagens-mostram-que-a-lava-jato-
cometeu-mais-crimes-do-que-se-pensava/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 20:26:26
Título: Conselho de Ética aprova processo contra Coronel Tadeu por vandalizar 
exposição sobre racismo
Descrição: Requerimento foi apresentado pelo PT após episódio ocorrido em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/politica/conselho-de-etica-aprova-processo-
contra-coronel-tadeu-por-vandalizar-exposicao-sobre-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 20:04:00
Título: Cenário econômico, Paulo Guedes e governo Bolsonaro, com Eduardo Moreira
e Aloizio Mercadante
Descrição: No programa Pauta Brasil, Aloizio Mercadante, presidente da Fundação 
Perseu Abramo, e Eduardo Moreira, debatem a situação do país.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cenario-economico-paulo-guedes-e-
governo-bolsonaro-com-eduardo-moreira-e-aloizio-mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 19:43:40
Título: Justiça determina que estado pague indenização à família de Aécio por 
aeroporto de Cláudio
Descrição: A obra foi feita dentro da fazenda de um tio do ex-governador de 
Minas e funcionava praticamente como pista de pouso particular
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-determina-que-estado-pague-
indenizacao-a-familia-de-aecio-por-aeroporto-de-claudio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 19:34:10
Título: Pode faltar diesel nos postos em março, alerta Petrobras em aviso a 
distribuidoras
Descrição: Notícia vem em meio a crise criada com a decisão de Bolsonaro em 
trocar o presidente da petrolífera
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-pode-faltar-diesel-nos-postos-
em-marco-alerta-petrobras-em-aviso-a-distribuidoras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 19:16:08
Título: Flávio Bolsonaro assume como vice de Collor em comissão no Senado
Descrição: Após se livrar de quebra de sigilo no processo das rachadinhas, o 
filho do presidente Jair Bolsonaro foi alçado à vice de comissão de 
desenvolvimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-assume-como-vice-de-
collor-em-comissao-no-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 19:03:28
Título: Cury diz que assédio a Isa Penna foi “gesto de gentileza” e Freixo 
rebate: “É de uma canalhice nojenta”
Descrição: Em depoimento ao Conselho de Ética da Alesp, Cury afirmou que não 
teve “maldade” ao abraçar Isa por trás e colocar a mão no seio da deputada
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/cury-diz-que-assedio-a-isa-penna-foi-
gesto-de-gentileza-e-freixo-rebate-e-de-uma-canalhice-nojenta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 17:58:27
Título: “Queremos auxílio emergencial, mas não com dinheiro da Educação e da 
Saúde”, diz Paulo Paim
Descrição: O senador gaúcho ressalta a importância do benefício, mas diz que a 
Proposta de Emenda à Constituição representa uma agressão aos dois setores: 
“Esse dinheiro é intocável”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/queremos-auxilio-emergencial-mas-nao-
com-dinheiro-da-educacao-e-da-saude-diz-paulo-paim/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-02-24 16:51:00
Título: Vídeo: Bolsonaro encerra entrevista ao ser indagado sobre decisão do STJ
que beneficiou o filho, Flávio
Descrição: \Acabou a entrevista\, disse Bolsonaro, ao ser indagado pelo repórter
João Renato, do jornal O Estado de S.Paulo sobre Flávio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-bolsonaro-encerra-
entrevista-ao-ser-indagado-sobre-decisao-do-stj-que-beneficiou-o-filho-flavio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 15:31:48
Título: Fórum dos Governadores do Nordeste solta nota pública contra a 
desvinculação de receitas da Educação e Saúde
Descrição: “Consideramos que não cabe ao Parlamento protagonizar um processo 
desconstituinte dos direitos sociais, sob o pretexto de viabilizar o retorno do 
auxílio emergencial”, diz a nota
Url :https://revistaforum.com.br/politica/forum-dos-governadores-do-nordeste-
solta-nota-publica-contra-a-desvinculacao-de-receitas-da-educacao-e-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 14:58:11
Título: Lula a Bolsonaro: “se o PT voltar ao governo, as pessoas vão devolver 
essas armas”
Descrição: “Nós aprovamos o Estatuto do Desarmamento. Veja a diferença entre eu 
e o Bolsonaro. Ele não quer dar arma pro favelado nem pro trabalhador, ele quer 
dar arma pros milicianos”, disse o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-a-bolsonaro-se-o-pt-voltar-ao-
governo-as-pessoas-vao-devolver-essas-armas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 14:56:48
Título: Vereadores do PSOL levam projeto de Boulos de distribuição de renda para
Câmara de São Paulo
Descrição: PL sugere pagamentos no valor de R$ 350 por mês para pessoas 
desempregadas e em situação de extrema pobreza
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vereadores-do-psol-levam-projeto-de-
boulos-de-distribuicao-de-renda-para-camara-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 14:55:27
Título: Por aclamação, Davi Alcolumbre é eleito presidente da CCJ e Jaques 
Wagner da Comissão de Meio Ambiente do Senado
Descrição: Na Comissão de Agricultura, Acir Gurgacz (PDT-RO) foi eleito 
presidente para o período 2021-2023
Url :https://revistaforum.com.br/politica/por-aclamacao-davi-alcolumbre-e-
eleito-presidente-da-ccj-e-jaques-vagner-da-comissao-de-meio-ambiente-do-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-24 14:07:36
Título: Com salário de R$ 35 mil, desembargadora que livrou filho traficante da 
cadeia é aposentada pela CNJ
Descrição: Em 2017, Tânia Borges, que está afastada do TJ-MS desde 2018, foi 
pessoalmente até a prisão libertar o filho Breno Borges, que foi preso em 
flagrante com 130 kg de maconha e 200 munições de fuzil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-salario-de-r-35-mil-
desembargadora-que-livrou-filho-traficante-da-cadeia-e-aposentada-pela-cnj/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-24 15:03:32
Título: O Nubank está expondo seu CPF – mesmo que você não seja cliente deles
Descrição: Enviou ou recebeu um Pix de alguma conta do Nubank? Então seu 
documento já foi compartilhado.The post O Nubank está expondo seu CPF – mesmo 
que você não seja cliente deles appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/24/o-nubank-esta-expondo-seu-cpf/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-02-25 09:17:55
Título: Bolsonaro feriu interesses de setores do Brasil com apoio a Trump, diz 
Kátia Abreu
Descrição: Senadora assume a presidência da Comissão de Relações Exteriores do 
Senado, órgão responsável por avalizar indicações diplomáticas e fiscalizar 
trabalho do Itamaraty.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56191095
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Juiz do caso das rachadinhas cita lei para não se manifestar sobre 
decisão do STJ
Descrição: O juiz Flávio Itabaiana não vai comentar o julgamento no Superior 
Tribunal de Justiça que cancelou sua decisão para quebras de sigilo bancário e 
fiscal de Flávio Bolsonaro. O juiz afirma que a lei orgânica da magistratura não
permite qualquer manifestação nesses casos.Leia mais (02/25/2021 - 00h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/juiz-do-caso-das-rachadinhas-cita-lei-para-nao-se-
manifestar-sobre-decisao-do-stj.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-24 00:00:00
Título: De volta à cena pública, advogado preservou elo com Bolsonaros mesmo 
após prisão de Queiroz
Descrição: Na sexta-feira 22 de janeiro, o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) e o advogado Frederick Wassef desembarcaram no Rio de Janeiro.
Flávio de máscara. Wassef, sem. Advogado e cliente já haviam se encontrado em 
Brasília e se reuniram em São Paulo, de onde embarcaram, em voo de carreira, com
destino à capital fluminense.Leia mais (02/24/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/de-volta-a-cena-publica-advogado-preservou-elo-com-
bolsonaros-mesmo-apos-prisao-de-queiroz.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-24 00:00:00
Título: Conselho de ética arquiva processo contra Eduardo Bolsonaro por ofensas 
a Joice Hasselmann
Descrição: O conselho de ética da Câmara decidiu, nesta quarta-feira (24), 
arquivar representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro PSL-SP) por ter 
ofendido a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) nas redes sociais, em 2019.Leia 
mais (02/24/2021 - 16h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/conselho-de-etica-arquiva-processo-contra-eduardo-bolsonaro-
por-ofensas-a-joice-hasselmann.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-24 23:19:00
Título: Conselho de Ética dá prosseguimento a processo contra deputado que 
destruiu charge
Descrição: Representações contra Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli são 
arquivadas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/730405-conselho-de-etica-da-
prosseguimento-a-processo-contra-deputado-que-destruiu-charge/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-25 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 25 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
quinta-feira (25), marcada pela maior média de mortes por COVID-19 da história 
do Brasil, pela aprovação de lei australiana sobre Facebook e Google e por 
mudanças na cúpula militar da Coreia do Norte.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021022517020532-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-25-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-25 05:59:58
Título: Biden prorroga sanções de Trump contra Cuba
Descrição: Nesta quarta-feira (24), o presidente dos EUA, Joe Biden, prorrogou 
as sanções contra a República de Cuba, de acordo com carta publicada no site da 
Casa Branca.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021022517020640-biden-prorroga-
sancoes-de-trump-contra-cuba/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-24 21:54:12
Título: Chegada do 5G ao Brasil pode ser adiada por crise multifacetada no país,
avalia professor
Descrição: Na quinta-feira (25), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
discutirá novamente a proposta para o leilão do 5G no Brasil. Para discutir o 
assunto, a Sputnik Brasil ouviu o professor de Relações Internacionais Diego 
Pautasso, que avalia a implementação da tecnologia como \absolutamente 
essencial\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022417019511-chegada-do-5g-ao-brasil-
pode-ser-adiada-por-crise-multifacetada-no-pais-avalia-professor/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-24 19:26:59
Título: Política armamentista de Bolsonaro põe Brasil na rota da 'violência 
política', diz especialista
Descrição: Os novos decretos sobre armas e munições do governo Bolsonaro tendem 
a aumentar o acesso de criminosos a armamentos, mas também criam o risco de 
colocar o Brasil na rota da violência política. É o que afirma o especialista em
segurança, Ignácio Cano, em entrevista à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021022417018941-politica-armamentista-
de-bolsonaro-poe-brasil-na-rota-da-violencia-politica-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-24 17:40:40
Título: Ministério contradiz Pazuello, volta atrás e recomenda reserva de 2ª 
dose da CoronaVac
Descrição: Ministério da Saúde recomendou em informe técnico, enviado na terça-
feira (23), para que estados e municípios reservem metade de novo lote da 
CoronaVac para fazer aplicação da segunda dose. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022417018210-ministerio-contradiz-
pazuello-volta-atras-e-recomenda-reserva-de-2-dose-da-coronavac/
 
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/
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