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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 23:46:43
Título: Brasil tem o dia mais letal desde o início da pandemia: 1.582 mortes
Descrição: No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar 
aglomeração e criticou o uso de máscaras
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-tem-o-dia-mais-letal-desde-
o-inicio-da-pandemia-1-582-mortes/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Pazuello culpa mutações do coronavírus para tratar pandemia como 
surpresa
Descrição: Eduardo Pazuello descobriu o tamanho da \gripezinha\. Depois de uma 
reunião nesta quinta (25), o ministro da Saúde culpou as mutações do coronavírus
pela situação crítica registrada em várias cidades do país. \Estamos enfrentando
uma nova etapa dessa pandemia. O vírus mutado nos dá três vezes mais 
contaminação\, declarou.Leia mais (02/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/02/pazuello-culpa-mutacoes-do-coronavirus-
para-tratar-pandemia-como-surpresa.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 00:37:10
Título: Vacina tem que ser para todos, já! – Por Alexandre Padilha
Descrição: Só com a firmeza na defesa do povo brasileiro é que vamos reduzir os 
danos da pandemia, salvar vidas e a economia. Os parlamentares de oposição vêm 
sendo protagonistas nas conquistas de direito aos brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vacina-tem-que-ser-para-todos-ja-por-
alexandre-padilha/
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-25
Título: Um ano de Covid-19 no Brasil: como o País se tornou o pior do mundo na 
gestão da pandemia?
Descrição: Nesta semana, a epidemia de Covid-19 completa um ano desde que o 
primeiro caso foi oficialmente registrado no Brasil. Na mesma semana, o País 
chega à marca dos 250 mil mortos, 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/um-ano-de-covid-19-no-brasil-como-
o-pais-se-tornou-o-pior-do-mundo-na-gestao-da-pandemia/

Fonte: Brasil247
Data: 2021-02-26
Título: Lula se contrapõe a Bolsonaro e defende uso de máscaras pela população
Descrição: O ex-presidente Lula, que foi mantido como preso político para que 
Jair Bolsonaro chegasse ao poder, defende a vida e a ciência
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-se-contrapoe-a-bolsonaro-e-defende-
uso-de-mascaras-pela-populacao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 12:18:19
Título: Merval Pereira diz em artigo que deverão ser anuladas todos as 
condenações de Moro contra Lula
Descrição: O colunista, que apoiou o golpe contra Dilma, diz ainda que até mesmo
as outras condenações da Lava Jato deverão ser anuladas
Url :https://revistaforum.com.br/midia/merval-pereira-diz-em-artigo-que-deverao-
ser-anuladas-todos-as-condenacoes-de-moro-contra-lula/
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Fonte: MST
Data: 2021-02-25
Título: Mutirão Lula Livre conta com programação especial e reforço na campanha 
#AnulaSTF
Descrição: O tema desta edição é ‘#AnulaSTF, queremos Lula Livre’ e refletirá 
sobre o impacto da Operação Lava Jato na destruição da democracia, soberania 
nacional e retirada de direitos.
Url : https://mst.org.br/2021/02/25/mutirao-lula-livre-conta-com-programacao-
especial-e-reforco-na-campanha-anulastf/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 18:01:27
Título: A sanha dos generais insubordinados
Descrição: Roberto Amaral* O famigerado tweet do general Villas Bôas tinha 
endereço certo, e alcançou seus objetivos: o STF se curvou. Sob a liderança do 
ministro Edson Fachin (que só 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/a-sanha-dos-generais-
insubordinados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 09:36:13
Título: Em 1988, editorial do Exército acusou Bolsonaro de “faltar com a verdade
e macular a dignidade militar”
Descrição: Na época com 32 anos, o então capitão foi acusado de planejar 
protesto com bombas em unidades militares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-1988-editorial-do-exercito-acusou-
bolsonaro-de-faltar-com-a-verdade-e-macular-a-dignidade-militar/

Fonte: Cubadebate
Data: 2021-02-25
Título: Imperialismo y ciencias sociales
Descrição: Dossiê: Projeto Camelot (EUA), Exemplo do questionário feito com 
Militares. “Como parte de um estudo sobre as Forças Armadas. AA. Estamos 
coletando informações de oficiais militares que prestaram seus serviços 
profissionais no Exército e que, por sua experiência, nos ajudarão a entender 
melhor a relação entre o Exército e o povo chileno.”
“Em sua carreira militar: Quais foram as principais fontes de satisfação para 
você? 
“Não incluindo seus parentes: quantos de seus cinco melhores amigos são 
oficiais?”
Url: http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2021/02/ReferenciasCubaLH.pdf

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-25 12:15:00
Título: Operação Culminating - Video sobre Exercício inédito treina 
interoperabilidade entre exército do Brasil e EUA
Url :https://www.defesanet.com.br/cul/noticia/39795/Operacao-Culminating---
Video-sobre-Exercicio-inedito-treina-interoperabilidade-entre-exercito-do-
Brasil-e-EUA/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-26 00:02:20
Título: Militares, retornem para os quartéis. O Estado democrático de direito 
exige
Descrição: As falas do general Villas Bôas, que inspiraram o deputado Daniel 
Silveira a fazer um show de arbítrios e horrores, mostram a pressão feita por 
ele sobre o STF em 2018 e a ordem dada para mandar Lula à prisão e pavimentar o 
caminho da eleição de Jair Bolsonaro. Foi golpe de Estado
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-25/militares-retornem-para-os-
quarteis-o-estado-democratico-de-direito-exige.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 11:50:50
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Título: Braço direito de Pazuello no combate à Covid-19 foi denunciado por 
corrupção em campanha de vacinação
Descrição: Ex-deputado Airton Antônio Soligo, o Cascavel tentou subornar um 
delegado para liberação de uma caminhonete D-10
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/braco-direito-de-pazuello-
no-combate-a-covid-19-foi-denunciado-por-corrupcao-em-campanha-de-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 14:51:57
Título: Fachin manda Justiça do Paraná reanalisar recurso de Lula incluindo 
mensagens da Operação Spoofing
Descrição: Recurso, que havia sido negado pela 13ª Vara Federal, que foi ocupada
por Sergio Moro, é sobre o caso da alegada compra de um terreno pela Odebrecht 
para o Instituto Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/fachin-manda-justica-do-
parana-reanalisar-recurso-de-lula-incluindo-mensagens-da-operacao-spoofing/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 11:07:16
Título: Covidão em igreja evangélica com mais de 2 mil pessoas é fechado em 
Curitiba
Descrição: A fiscalização integrada contra a Covid-19 interditou culto em igreja
com mais de duas mil pessoas na noite desta quarta-feira (24), em Curitiba. O 
estabelecimento 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/covidao-em-igreja-evangelica-com-
mais-de-2-mil-pessoas-e-fechado-em-curitiba/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-02-25 11:11:00
Título: Evangélicos nos EUA, preocupados com a radicalização de fiéis
Url :https://www.defesanet.com.br/dc/noticia/39794/Evangelicos-nos-EUA--
preocupados-com-a-radicalizacao-de-fieis/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 19:00:26
Título: Após Petrobras, Bolsonaro também planeja militarizar a SECOM
Descrição: Nunca na história deste País os militares tiveram tantas boquinhas no
governo. Dito isso, após militarizar a Petrobras, com o general Joaquim Luna, o 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/apos-petrobras-bolsonaro-tambem-
planeja-militarizar-a-secom/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 14:45:50
Título: TRF-4 mantém suspensa ação da Lava Jato contra Instituto Lula
Descrição: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) aceitou,
nesta quarta-feira (24), um habeas corpus da defesa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/trf-4-mantem-suspensa-acao-da-lava-
jato-contra-instituto-lula/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 21:04:01
Título: Falecida Lava Jato é obrigada analisar pedido de Lula sobre nulidade de 
provas da Odebrecht
Descrição: Como se fosse uma Missa de Sétimo Dia, o ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da defesa do ex-presidente Lula e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/falecida-lava-jato-e-obrigada-
analisar-pedido-de-lula-sobre-nulidade-de-provas-da-odebrecht/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-25 18:28:35
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Título: Áudio revela ameaças e intimidação de advogada da Renova aos atingidos 
pelo desastre de Mariana
Descrição: Após manifestação em linha férrea da Vale, advogada da Renova, 
fundação mantida pela Samarco, Vale e BHP Billiton, afirma que vai “dar o tom” 
em reunião com vítimas: “Não sou eu que estou falando, é o juiz dono do 
processo”, diz
Url :https://apublica.org/2021/02/audio-revela-ameacas-e-intimidacao-de-
advogada-da-renova-aos-atingidos-pelo-desastre-de-mariana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 10:41:47
Título: Banco francês deixará de financiar empresas que desmatam Amazônia e 
Cerrado no Brasil
Descrição: Reposicionamento do BNP Paribas ocorre após denúncias da Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil (Abip)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/banco-frances-deixara-de-
financiar-empresas-que-desmatam-amazonia-e-cerrado-no-brasil

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-25 20:30:56
Título: Após saída da Ford, Chevrolet suspende produção: montadoras em crise?
Descrição: Foi informado na última quarta-feira (24) que a produção de carros da
linha Onix (hatch e sedã), da Chevrolet, será suspensa por cerca de três semanas
em março. O motivo seria a falta de insumos e componentes essenciais para 
produção.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021022517025707-apos-saida-da-ford-
chevrolet-suspende-producao-montadoras-em-crise/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 22:01:37
Título: Fundo da Noruega corta R$ 15 bi em repasses ao Brasil
Descrição: Redução do investimento no país acontece em meio ao aumento do valor 
total do fundo
Url :https://revistaforum.com.br/global/fundo-da-noruega-corta-r-15-bi-em-
repasses-ao-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 15:54:41
Título: PEC Emergencial: com forte oposição, Senado adia votação da proposta do 
governo 
Descrição: Decisão vem após articulação de parlamentares críticos ao texto, que 
afeta verbas para saúde e educação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/pec-emergencial-com-forte-
oposicao-senado-adia-votacao-da-proposta-do-governo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 19:32:16
Título: Escassez de doses e falta de coordenação gera \turismo da vacinação\ nos
municípios
Descrição: Prática de se vacinar fora da cidade de origem não é ilegal, porém 
gera confusão e prejuízos para quem mais precisa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/escassez-de-doses-e-falta-de-
coordenacao-gera-turismo-da-vacinacao-nos-municipios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 18:44:57
Título: Ceará registra mais de 90% de ocupação de UTIs para pacientes com covid-
19 
Descrição: Segundo a Sesa, a oferta de leitos de enfermaria para a doença vai 
passar de 1.478 vagas para 2.133 até 31 de março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/ceara-registra-mais-de-90-de-
ocupacao-de-utis-para-pacientes-com-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-02-25 18:25:35
Título: Bahia terá \lockdown\ em 90% das cidades a partir de sexta-feira (26)
Descrição: Medida valerá para os 417 municípios e visa evitar colapso total da 
rede de saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/bahia-tera-restricao-total-de-
atividades-nao-essenciais-a-partir-de-sexta-feira-26
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 17:54:18
Título: Sociedade civil se articula com eurodeputados contra Acordo União 
Europeia-Mercosul
Descrição: Organizações entregaram carta à presidência portuguesa do Conselho da
UE e apontaram \caráter neocolonial\ da proposta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/sociedade-civil-se-articula-com-
eurodeputados-contra-acordo-uniao-europeia-mercosul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 16:21:32
Título: Senado aprova indicação de Biden de diplomata anti-China para 
representar EUA na ONU
Descrição: Linda Thomas-Greenfield, que prometeu uma rígida política contra a 
China, é a representante estadunidense no órgão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/senado-aprova-indicacao-de-
biden-de-diplomata-anti-china-para-representar-eua-na-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 16:00:56
Título: Covid-19: comitê pede que RS adote gestão unificada e bandeira preta em 
todo o estado
Descrição: Pela primeira vez na pandemia, Porto Alegre chegou a 400 pacientes 
internados com covid-19 nesta quarta (24)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/covid-19-comite-pede-que-rs-
adote-gestao-unificada-e-bandeira-preta-em-todo-o-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 15:08:12
Título: Em tempo de crise, mulheres são primeiras a serem demitidas, diz 
economista do Dieese
Descrição: Para Milena Prado, pandemia fez mulheres concentrarem trabalho 
produtivo (home office) e reprodutivo (familiar) em casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/em-tempos-de-crise-mulheres-sao-
as-primeiras-demitidas-diz-economista-do-dieese
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 13:53:22
Título: Bancada negra da Câmara de Porto Alegre incomoda conservadores, diz 
Matheus Gomes
Descrição: Vereador analisa racismo sofrido dentro e fora do Legislativo, grupo 
foi atacado por se recusar a cantar hino racista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/bancada-negra-da-camara-de-
porto-alegre-incomoda-conservadores-diz-matheus-gomes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 12:36:13
Título: Artigo | Sete teses equivocadas sobre a situação no Haiti
Descrição: A dimensão política da crise haitiana é incompreensível sem a 
permanente interferência estrangeira em sua democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/artigo-sete-teses-equivocadas-
sobre-a-situacao-no-haiti
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 12:15:00
Título: Protesto na Paraíba repudia ordem de despejo de 145 famílias em favor de
construtora
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Descrição: Agentes judiciais entregaram ordem de reintegração de posse nesta 
quarta (24) a famílias da cidade de Bayeux (PB)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/protesto-na-paraiba-repudia-
ordem-de-despejo-de-145-familias-em-favor-de-construtora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 10:45:01
Título: Ao encaminhar venda dos Correios, governo ignora demandas da greve de 
2020, relembre
Descrição: Trabalhadores pararam por 35 dias e enfrentaram cortes em plena 
pandemia para denunciar desmonte e privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/ao-encaminhar-venda-dos-
correios-governo-ignora-demandas-da-greve-de-2020-relembre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 09:59:27
Título: Tornar povos tradicionais \invisíveis\ ajuda a tomar suas terras, diz 
antropóloga
Descrição: Para Kátia Favila, da Rede Cerrado, não reconhecer comunidades 
tradicionais ajuda a expulsá-las de territórios cobiçados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/tornar-povos-tradicionais-
invisiveis-ajuda-a-tomar-suas-terras-diz-antropologa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 09:37:00
Título: Máquina pública do Equador é usada contra candidato de Rafael Correa, 
diz analista
Descrição: Para Andrea Ávila, grupo ligado a governo tenta favorecer banqueiro 
Guillermo Lasso no segundo turno contra Andrés Arauz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/maquina-publica-do-equador-e-
usada-contra-candidato-de-rafael-correa-diz-analista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-25 07:00:05
Título: Presos são submetidos a \métodos medievais\ de tortura em presídio de 
Mato Grosso
Descrição: Relatório da Corregedoria mostra que violência era prática 
institucionalizada em unidade prisional de Sinop
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/presos-sao-submetidos-a-metodos-
medievais-de-tortura-em-presidio-de-mato-grosso
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 01:29:03
Título: PT divulga nota sobre denúncia da PGR contra Chinaglia
Descrição: O PT divulgou uma nota nesta quinta-feira (25) sobre a denúncia feita
pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente da Câmara dos 
Deputados Arlindo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/pt-divulga-nota-sobre-denuncia-da-
pgr-contra-chinaglia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 00:09:48
Título: Motoristas argentinos terão de fazer curso sobre igualdade de gênero 
para ter habilitação
Descrição: A partir de março de 2021, quem quiser tirar uma carteira de 
motorista ou renovar a que vencer na Argentina, terá de passar por uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/motoristas-argentinos-terao-de-
fazer-curso-sobre-igualdade-de-genero-para-ter-habilitacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 23:22:19
Título: Juiz nega pedido de prisão de acusado de hackear autoridades
Descrição: O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, negou hoje 
(25) pedido de prisão de Walter Delgatti, um dos investigados pela invasão dos 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/juiz-nega-pedido-de-prisao-de-
acusado-de-hackear-autoridades/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 22:11:13
Título: Reunião do PSOL sofre ataque de hackers no Paraná
Descrição: Militantes do PSOL no Paraná relataram ao Blog do Esmael que uma 
reunião do partido, na noite desta quarta-feira (24), foi alvo de ataques de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/reuniao-do-psol-sofre-ataque-de-
hackers-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 21:44:34
Título: Arma secreta do PT, prefeito de BH tem 75% de aprovação
Descrição: Considerado a arma secreta do PT para as eleições 2022, o prefeito de
BH, Alexandre Kalil (PSD), tem 75% de aprovação, segundo a Paraná Pesquisas. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/arma-secreta-do-pt-prefeito-de-bh-
tem-75-de-aprovacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-25 19:30:13
Título: Curva de rio: Roberto Jefferson anuncia filiação de Daniel Silveira ao 
PTB
Descrição: O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, anunciou, nesta 
quinta-feira (25/2), a filiação do deputado bolsonarista Daniel Silveira (RJ), 
preso por atacar ministros do Supremo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/curva-de-rio-roberto-jefferson-
anuncia-filiacao-de-daniel-silveira-ao-ptb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 09:32:43
Título: Jornalista que perguntou sobre “rachadinha” a Bolsonaro no Acre é 
demitido pelo prefeito
Descrição: João Renato era chefe de gabinete da secretaria do Meio Ambiente de 
Rio Branco. Ele disse que não se arrepende: “estava fazendo o meu trabalho”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-que-perguntou-sobre-
rachadinha-a-bolsonaro-no-acre-e-demitido-pelo-prefeito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 00:43:31
Título: Pesquisa CNT aponta que quase 60% são contrários à privatização da Caixa
Descrição: Novo levantamento, encomendado pela CNT, mostra que 59,8% rejeitam a 
venda do banco público. Caixa lidera relação de empresas que sociedade menos 
quer que seja vendida. Fenae reforça papel essencial da instituição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisa-cnt-aponta-que-quase-60-sao-
contrarios-a-privatizacao-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 21:20:54
Título: Ex-franqueado denuncia que preço baixo de Habib’s é fruto de exploração 
trabalhista
Descrição: Reportagem do portal Notícias da TV traz detalhes de ação judicial 
movida contra a rede de comida rápida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-franqueado-denuncia-que-preco-baixo-
de-habibs-e-fruto-de-exploracao-trabalhista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 21:13:24
Título: Eleitores republicanos e democratas têm prioridades bem diferentes, diz 
pesquisa – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: Levantamento mostra como pensam os norte-
americanos agora, no auge da polarização, país também retorna ao Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, após abandonar colegiado no governo Trump
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Url :https://revistaforum.com.br/rede/eleitores-republicanos-e-democratas-tem-
prioridades-bem-diferentes-diz-pesquisa-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 20:01:22
Título: Stevie Wonder vai mudar para Gana para proteger a família do racismo
Descrição: \Não quero que os filhos dos meus filhos tenham que dizer: 'Oh, por 
favor, gostem de mim, por favor, me respeitem, saiba que sou importante, por 
favor me valorizem'”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/stevie-wonder-vai-mudar-para-gana-para-
proteger-a-familia-do-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 15:47:44
Título: Sâmia Bomfim relata ataques nas redes após compartilhar foto grávida: 
“Já pode abortar”
Descrição: De acordo com a deputada, maternidade é um \prato cheio\ para o 
discurso de ódio
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/samia-bomfim-relata-ataques-nas-redes-
apos-compartilhar-foto-gravida-ja-pode-abortar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 13:43:59
Título: OAB processa grupo de advogados conservadores por ferir a livre 
manifestação de opiniões
Descrição: Grupo circulou com mensagens onde pedia que internautas enviassem a 
eles ofensas ao “presidente Jair Bolsonaro, sua família e membros do seu 
governo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oab-processa-grupo-de-advogados-
conservadores-por-ferir-a-livre-manifestacao-de-opinioes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-25 11:11:49
Título: Paulo Guedes prepara o golpe fatal para acabar com o BNDES
Descrição: Presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, Arthur Koblitz 
diz que dispositivo da PEC emergencial é o último movimento da \arquitetura da 
destruição\ do banco, que foi posta em marcha em 2016
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/paulo-guedes-prepara-o-
golpe-fatal-para-acabar-com-o-bndes/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-25 03:00:00
Título: \Sim, é viável erradicar a extrema pobreza e a pobreza infantil. Temos 
recursos para isso\. Entrevista especial com Pedro Nery
Descrição: Apesar da considerável redução da pobreza no Brasil em decorrência do
http://www.ihu.unisinos.br/607030-sim-e-viavel-erradicar-a-extrema-pobreza-e-a-
pobreza-infantil-temos-recursos-para-isso-entrevista-especial-com-pedro-nery
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-26 02:19:32
Título: EUA lançam ataque aéreo na Síria contra estruturas de milícias apoiadas 
pelo Irã
Descrição: A primeira operação militar da era Biden responde aos bombardeios 
contra alvos norte-americanos no Iraque, explicaram fontes do Governo à mídia
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-26/eua-lancam-ataque-aereo-
na-siria-contra-estruturas-de-milicias-apoiadas-pelo-ira.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-26 00:22:33
Título: Ex-técnico da seleção feminina de ginástica dos EUA se mata após 
acusação de abusos e tráfico de pessoas 
Descrição: John Geddert enfrentava 24 acusações de crimes, 20 delas relacionadas
ao tráfico de pessoas e trabalho forçado
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Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2021-02-25/ex-tecnico-da-equipe-
olimpica-de-ginastica-feminina-dos-estados-unidos-se-suicida-depois-de-ser-
acusado-de-trafico-de-pessoas-e-agressao-sexual.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Mourão diz que Exército vai deixar segurança da maior apreensão de 
madeira do Brasil e afirma que PF errou
Descrição: Após a decisão do Exército de retirar as tropas que fazem segurança 
da maior apreensão de madeira da história do Brasil, no Pará, e a reação da 
Polícia Federal, que ameaçou abrir inquérito contra os militares, a crise chegou
ao Palácio do Planalto. E o Exército ganhou a queda de braço.Leia mais 
(02/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/mourao-diz-que-exercito-vai-deixar-seguranca-da-
maior-apreensao-de-madeira-do-brasil-e-afirma-que-pf-errou.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Ministros-chaves para anular quebra de sigilo de Flávio já adotaram 
posição diferente sobre tema
Descrição: Três dos quatro ministros da Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) que votaram a favor da anulação da quebra dos sigilos bancário e 
fiscal do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) adotaram posição diferente 
em julgamentos anteriores sobre o mesmo tema.Leia mais (02/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/ministros-chaves-para-anular-quebra-de-sigilo-de-flavio-ja-
adotaram-posicao-diferente-sobre-tema.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Advogado-bomba da Lava Jato do Rio mostra mensagens a colegas para se 
defender
Descrição: O criminalista Nythalmar Dias Ferreira Filho, tido por advogados como
\homem-bomba\ da Lava Jato do Rio de Janeiro, procurou colegas para mostrar 
áudios de conversas que diz ter gravado quando atuou na operação. Do outro lado 
da linha estariam, segundo disse, agentes que participaram das investigações. Os
advogados ficaram impressionados -embora não tenham como checar a autenticidade 
das gravações.Leia mais (02/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/advogado-bomba-da-lava-jato-do-rio-mostra-
mensagens-a-colegas-para-se-defender.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Governador do Ceará diz que não se encontrará com Bolsonaro para evitar 
aglomeração
Descrição: O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que não 
participará de agendas com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no estado 
nesta sexta (26) para evitar aglomerações, \algo frontalmente contrário à 
gravíssima crise sanitária que vivemos neste momento\.Leia mais (02/25/2021 - 
20h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/02/governador-do-ceara-diz-que-nao-se-
encontrara-com-bolsonaro-para-evitar-aglomeracao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Auditor é demitido por Guedes, e tese de Flávio Bolsonaro sobre acesso 
ilegal de seus dados perde força
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Descrição: O ministro Paulo Guedes (Economia) demitiu por ato de improbidade 
administrativa o servidor Glauco Octaviano Guerra, auditor cujo caso foi usado 
pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para acionar órgãos do
governo federal sob o argumento de que o filho do presidente teria tido dados 
fiscais acessados de forma ilegal.Leia mais (02/25/2021 - 12h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/auditor-e-demitido-por-guedes-e-tese-de-flavio-bolsonaro-
sobre-acesso-ilegal-de-seus-dados-perde-forca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-25 00:00:00
Título: Hacker anuncia dados de cartão de crédito de brasileiros por US$ 50 mil
Descrição: Um hacker anunciou, nesta quinta-feira (25), em um fórum na internet,
que colocava à venda os dados de mais de 12 milhões de brasileiros, incluindo o 
número do cartão de crédito e a senha de acesso à conta pelo aplicativo ou site.
O pacote, com informações potencialmente obtidas em fevereiro de 2021, custava 
US$ 50 mil (R$ 273 mil).Leia mais (02/25/2021 - 22h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/02/hacker-anuncia-dados-de-cartao-de-credito-de-brasileiros-por-
us-50-mil.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-02-25 19:39:00
Título: Câmara lança no dia 3 publicação sobre desenvolvimento inteligente das 
cidades
Descrição: Estudo defende investimento em capital humano e social, 
desenvolvimento econômico sustentável, tecnologia, inovação e empreendedorismo 
para melhorar serviços e infraestrutura
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/730815-camara-lanca-no-dia-3-publicacao-
sobre-desenvolvimento-inteligente-das-cidades/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-26 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 26 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta sexta-feira (26), marcada pelo pior boletim diário de mortes por COVID-19 
no Brasil, pelos ataques aéreos dos EUA contra a Síria e avanço da proposta de 
passaporte da vacina na União Europeia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021022617027127-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-26-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-26 03:58:32
Título: Anatel aprova edital para leilão do 5G no Brasil e autoriza participação
da Huawei
Descrição: As redes de quinta geração no Brasil serão comercializadas nas 
grandes cidades até meados de 2022, e alargadas gradualmente até 2026, com uma 
rede exclusiva para o governo federal.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022617026508-anatel-aprova-edital-
para-leilao-do-5g-no-brasil-e-autoriza-participacao-da-huawei/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-26 01:27:38
Título: EUA realizaram ataques aéreos contra milícia apoiada pelo Irã na Síria
Descrição: A operação, que foi aprovada por Joe Biden, ocorre depois de uma 
série de ataques contra alvos dos EUA no Iraque. Os Estados Unidos realizaram 
ataques aéreos na Síria, visando instalações perto da fronteira com o Iraque, 
usadas por grupos de milícias apoiadas pelo Irã. O Pentágono disse que os 
ataques foram retaliação. um ataque com foguete no Iraque no início deste mês 
que matou um empreiteiro civil e feriu um militar dos EUA e outras tropas da 
coalizão. Continue lendo...
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Url :https://www.theguardian.com/world/2021/feb/25/us-airstrike-syria-iran-
militia

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-02-25 21:11:44
Título: Jen Psaki questionou ataques aéreos de Donald Trump na Síria em 2017 
tweet
Descrição: Um tweet de 2017 da porta-voz da Casa Branca Jen Psaki começou a 
circular na quinta-feira à noite depois que o presidente Biden aprovou ataques 
militares dos EUA contra milícias apoiadas pelo Irã na Síria. A Sra. Psaki, que 
em 2017 foi uma comentarista política liberal da CNN, zombou de alguns ataques 
militares dos EUA na Síria feitos pelo Presidente Donald ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/25/jen-psaki-questioned-
donald-trump-syria-airstrikes/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-25 20:50:35
Título: Biden conversa com rei saudita antes de publicação de relatório sobre 
morte de Khashoggi
Descrição: O presidente Joe Biden disse ao rei da Arábia Saudita que trabalharia
por laços bilaterais \fortes e transparentes\, antes do lançamento do relatório 
sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021022517025725-biden-
conversa-com-rei-saudita-antes-de-publicacao-do-relatorio-sobre-morte-de-
khashoggi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-25 11:52:21
Título: Ministro britânico é processado por contrato de £ 23,5 milhões com 
empresa ligada à CIA
Descrição: Palantir foi fundada em 2003 pelo bilionário alemão Peter Thiel e 
quatro sócios. A empresa é especializada em armazenar grandes volumes de dados e
permitir que empresas e governos os visualizem para resolver problemas.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021022517023417-ministro-britanico-e-
processado-por-contrato-de--235-milhoes-com-empresa-ligada-a-cia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-25 11:04:02
Título: Bernie Sanders critica Israel por enviar poucas vacinas contra a COVID-
19 aos palestinos
Descrição: Senador dos EUA e ex-candidato à presidência, Bernie Sanders criticou
o governo de Israel por enviar vacinas contra a COVID-19 a aliados estrangeiros 
antes de enviá-las aos palestinos.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021022517023040-bernie-
sanders-critica-israel-por-enviar-poucas-vacinas-contra-a-covid-19-aos-
palestinos/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-25 15:53:34
Título: Conheça os repórteres vencedores das Microbolsas Acesso à Internet
Descrição: 13ª edição das Microbolsas, feita em parceria com o Idec, recebeu 
mais de cem inscrições de repórteres de 20 estados diferentes
Url :https://apublica.org/2021/02/conheca-os-reporteres-vencedores-das-
microbolsas-acesso-a-internet/
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