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Fonte: MST
Data: 2021-02-25
Título: Maior produtor de arroz orgânico da América Latina inicia colheita
Descrição: Os Sem Terra estimam colher mais de 12,4 mil toneladas na safra 
2020/2021. Os assentados do Rio Grande do Sul produzem arroz orgânico há mais de
vinte anos. Depois de muita luta e trabalho, tornaram-se os maiores produtores 
do alimento sem veneno da América Latina.
Url : https://mst.org.br/2021/02/25/maior-produtor-de-arroz-organico-da-america-
latina-inicia-colheita/

Fonte: DiarioDoCentroDoMundo
Data: 2021-02-26
Título: Embaixador enfrenta o Itamaraty e desabafa: “Temos um MONSTRO disfarçado
de presidente”
Descrição: “Não há mais nada a dizer sobre o estado de sanidade mental do 
MONSTRO que se disfarça de presidente para devastar a nação e assassinar 
brasileiros. Mas, e o estado de sanidade mental dos que o cercam? Vão continuar 
participando do GENOCÍDIO? Vão continuar servindo a um PSICOPATA?”, escreveu o 
diplomata.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/embaixador-enfrenta-o-itamaraty-
e-desabafa-temos-um-monstro-disfarcado-de-presidente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-27 02:08:43
Título: “Não é mau comportamento. É crime”, diz Drauzio Varella sobre 
aglomeração de Bolsonaro no Ceará
Descrição: Médico criticou duramente o fato de Bolsonaro insistir em 
desrespeitar os protocolos contra o contágio da Covid justamente no momento em 
que o país atravessa a fase mais crítica da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nao-e-mau-comportamento-e-crime-
diz-drauzio-varella-sobre-aglomeracao-de-bolsonaro-no-ceara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 10:38:03
Título: Brasil precisa de um lockdown nacional e a população acordar para a 
dimensão da nossa tragédia, diz Miguel Nicolelis
Descrição: Cientista também alertou para o fato de que o estado de São Paulo 
pode ser o próximo a entrar em colapso, o que \significa que não terá leitos e 
nem remédios para tratar os doentes\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-precisa-de-um-lockdown-
nacional-e-a-populacao-acordar-para-a-dimensao-da-nossa-tragedia-diz-miguel-
nicolelis/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-02-26 21:04:26
Título: Brasil supera 251.000 mortes por Covid, já que fatalidades diárias 
também bateram recorde
Descrição: 1.582 brasileiros morrem em um dia em meio ao lento lançamento da 
vacina. O presidente Jair Bolsonaro desestimula novamente o uso de máscaras. Um 
total de 1.582 brasileiros morreram de Covid-19 na quinta-feira, enquanto o país
luta com uma implementação lenta da vacinação, novas variantes da doença e uma 
resposta governamental descoordenada. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/26/brazil-
coronavirus-deaths-record

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 07:00:06
Título: Um ano de covid-19 no Brasil: da gripezinha à tragédia anunciada
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Descrição: Combate à pandemia foi dominado por polêmicas eleitoreiras e falta de
compromisso com a vida da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/um-ano-de-covid-19-no-brasil-da-
gripezinha-a-tragedia-anunciada

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-27 01:00:15
Título: Diretor da OMS diz que Brasil vive “tragédia” e fala em “quarta onda”
Descrição: Mike Ryan fez questão de alertar o Brasil, que passa pela pior fase 
da pandemia desde o primeiro registro de contágio, em fevereiro de 2020, \Não 
acabou para ninguém e qualquer relaxamento é perigoso\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/diretor-da-oms-diz-que-brasil-vive-
tragedia-e-fala-em-quarta-onda/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 18:26:24
Título: Ocupação de UTIs chega ao pior nível da pandemia, confira as taxas 
divulgadas pela Fiocruz
Descrição: A ocupação das unidades de terapia intensiva dedicadas a infectados 
pelo novo coronavírus no país chegou ao pior nível desde o início da pandemia, 
alerta  Ocupação de UTIs chega ao pior nível da pandemia, confira as taxas 
divulgadas pela Fiocruz
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/ocupacao-de-utis-chega-ao-pior-
nivel-da-pandemia-confira-as-taxas-divulgadas-pela-fiocruz/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-26
Título: Pazuello muda versão do governo sobre quando soube do colapso em Manaus.
Descrição: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou à Polícia Federal que 
não soube do colapso no fornecimento de oxigênio a Manaus em 8 de janeiro, 
contrariando a versão apresentada pela Advocacia-Geral da União ao Supremo 
Tribunal Federal.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pazuello-muda-versao-do-
governo-sobre-quando-soube-do-colapso-em-manaus/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 10:46:44
Título: Pazuello fecha compra de 20 milhões de doses de vacina com empresa 
acusada de corrupção
Descrição: Valor pago pelo governo por cada dose também foi mais alto do que 
outros imunizantes
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-fecha-compra-de-20-
milhoes-de-doses-de-vacina-com-empresa-acusada-de-corrupcao/

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-26
Título: Militares do Exército são flagrados desviando toneladas de alimentos no 
Pará
Descrição: Integrantes das Forças Armadas que foram designados para buscar os 
produtos desviaram do caminho e descarregaram parte da carga
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/26/militares-do-exercito-sao-flagrados-
desviando-toneladas-de-alimentos-no-para/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-26 13:00:05
Título: Podcast: Meia Volta, Volver — Militares e Bolsonaro
Descrição: O Pauta Pública recebe o jornalista Fabio Victor para conversar sobre
a intensa e complicada relação entre militares e o governo Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2021/02/podcast-meia-volta-volver-militares-e-
bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 14:55:28
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Título: Empresa que contratou Moro terá que se explicar ao TCU e poderá ter bens
bloqueados
Descrição: Ministro afirma ser necessário afastar a hipótese de Moro estar sendo
remunerado por \informações privilegiadas que possa repassar\ sobre processos 
envolvendo a Odebrecht
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresa-que-contratou-moro-tera-que-
se-explicar-ao-tcu-e-podera-ter-bens-bloqueados/

Fonte: Brasil247
Data: 2021-02-27
Título: Folha abandona Moro e diz pela primeira vez que o ex-juiz é suspeito no 
caso Lula
Descrição: "Desde que vieram a público, em junho de 2019, os primeiros 
vazamentos de conversas entre investigadores da Lava Jato e o então juiz Sergio 
Moro, ficou evidente que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve
um julgamento imparcial no caso do famigerado apartamento de Guarujá (SP). As 
gravações mostraram uma proximidade inaceitável entre magistrado e acusadores, o
que é razão suficiente para a suspeição"
Url : https://www.brasil247.com/midia/folha-abandona-moro-e-diz-pela-primeira-
vez-que-o-ex-juiz-e-suspeito-no-caso-lula-yh2vm7k2

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 20:54:07
Título: Em 5 anos, Vale e Samarco construíram apenas 5 das 500 moradias 
previstas para os atingidos de Mariana
Descrição: Neste sábado vence prazo estabelecido pela Justiça para a entrega de 
reassentamentos às vítimas do rompimento da barragem
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-5-anos-vale-e-samarco-construiram-
apenas-5-das-500-moradias-previstas-para-os-atingidos-de-mariana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 15:10:38
Título: Privatização da Eletrobras é ‘negociata de Bolsonaro com patrimônio 
público’, diz diretor de associação
Descrição: Ikaro Chaves desmente argumento de que venda aumentaria a 
concorrência e alerta para perigos de apagão em outras regiões do país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/privatizacao-da-eletrobras-e-negociata-
de-bolsonaro-com-patrimonio-publico-diz-diretor-de-associacao-da-estatal/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 14:38:48
Título: Covid: ato em Buenos Aires repudia \gestão criminosa\ no Brasil pelas 
250 mil mortes
Descrição: Ação simbólica foi realizada na noite desta quinta, na Embaixada do 
Brasil da capital federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/covid-ato-em-buenos-aires-
repudia-gestao-criminosa-no-brasil-pelas-250-mil-mortes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 16:49:25
Título: Hospitais da elite lotados: após o Sírio, Einstein também atinge 
ocupação máxima
Descrição: Explosão de casos é creditada ao feriado de Carnaval
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/hospitais-da-elite-lotados-apos-o-
sirio-einstein-tambem-atinge-ocupacao-maxima/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 14:56:13
Título: Governo do Ceará propõe cota de 20% para negros em concursos públicos
Descrição: PL encaminhado à Assembleia Legislativa do Ceará enfrenta resistência
da ala bolsonarista, mas, governador Camilo Santana acredita na sua aprovação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-do-ceara-propoe-cota-de-20-
para-negros-em-concursos-publicos/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 19:05:33
Título: Tribunal manda apurar responsabilidade por torturas em presídio do MT
Descrição: Medida ocorre após relatório de inspeção mostrar violência 
generalizada em unidade prisional de Sinop
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/tribunal-manda-apurar-
responsabilidade-por-torturas-em-presidio-do-mt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 18:38:02
Título: Paraná está no pior momento da pandemia, diz governador ao anunciar 
novas medidas
Descrição: Suspensão das aulas presenciais, de cirurgias eletivas e toque de 
recolher a partir das 20h estão no novo decreto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/parana-esta-no-pior-momento-da-
pandemia-diz-governador-ao-anunciar-novas-medidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 18:23:09
Título: Entidades cobram no STF participação da sociedade civil nos debates do 
orçamento 2021
Descrição: Coalizão Direitos Valem Mais deu entrada em mandado de segurança na 
Corte na última quarta-feira (24)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/entidades-cobram-no-stf-
participacao-da-sociedade-civil-nos-debates-do-orcamento-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 15:59:47
Título: Boulos aponta \nova farsa\ do MPF em acusação por invasão ao triplex do 
Guarujá
Descrição: \Não estive no dia\, diz Bouloes, ele têm 10 dias, contados a partir 
desta quinta (25), para responder à denúncia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/boulos-aponta-nova-farsa-do-mpf-
em-acusacao-por-invasao-ao-triplex-do-guaruja
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 15:09:15
Título: Paraísos fiscais ocupam 4 das 5 primeiras posições no ranking de 
vacinação da covid
Descrição: População reduzida facilita campanhas de imunização, mas pode não ser
a única explicação para eles terem saído na frente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/paraisos-fiscais-ocupam-4-das-5-
primeiras-posicoes-no-ranking-de-vacinacao-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 14:47:25
Título: Governo do RS centraliza decisão sobre protocolos de distanciamento em 
todo o estado
Descrição: Eduardo Leite suspendeu por sete dias, nesta quinta (25), sistema de 
cogestão, em que as 30 regiões tinham autonomia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/governo-do-rs-centraliza-
decisao-sobre-protocolos-de-distanciamento-em-todo-o-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 14:17:41
Título: Ativistas perseguidos por apoiar greve de camponeses obtêm vitórias 
judiciais
Descrição: Após soltura de Disha Ravi, ligada a grupo de Greta Thumberg, 
tribunal garante proteção a Shantanu Muluk até 9 de março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/india-ativistas-perseguidos-por-
apoiar-greve-de-camponeses-obtem-vitorias-judiciais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 13:30:39
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Título: Um em cada cinco feminicídios é provocado por agentes de segurança na 
Argentina
Descrição: Dados revelam a alarmante transposição de duas problemáticas 
estruturais: a violência de gênero e a policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/um-em-cada-cinco-feminicidios-e-
provocado-por-agentes-de-seguranca-na-argentina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 12:41:50
Título: Relatório aponta contradições em versão policial para morte de indígena 
no Pará
Descrição: Comissão de Direitos Humanos da Alepa questiona conduta de PMs no 
caso de Isac Tembé, assassinado no dia 12
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/relatorio-aponta-contradicoes-
em-versao-policial-para-morte-de-indigena-no-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-26 12:17:14
Título: Escritora Carolina Maria de Jesus ganha título de doutora honoris causa 
da UFRJ
Descrição: Agora, a escritora passa a ser reconhecida como aqueles que 
concluíram um doutorado acadêmico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/26/escritora-carolina-maria-de-
jesus-ganha-titulo-de-doutora-honoris-causa-da-ufrj
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-27 01:53:58
Título: Lava Jato comemorou derrota de Requião com “janta”
Descrição: O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa Lava 
Jato, comemorou a derrota do então senador Roberto Requião (MDB-PR) com uma 
janta. “Requião e Beto fora.  Lava Jato comemorou derrota de Requião com janta
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-comemorou-derrota-de-
requiao-com-janta/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-27 01:02:53
Título: Biden e Kamala Harris não são fofos, descobrem internautas após 
bombardeio à Síria
Descrição: As redes sociais se decepcionaram com o bombardeio à Síria pouco mais
de um mês após os democratas Joe Biden e Kamala Harris assumirem a  Biden e 
Kamala Harris não são fofos, descobrem internautas após bombardeio à Síria
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/biden-e-kamala-harris-nao-sao-
fofos-descobrem-internautas-apos-bombardeiro-a-siria/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 23:57:58
Título: Lula sonha com um pedido de desculpas de Bonner no Jornal Nacional
Descrição: O ex-presidente Lula (PT), no Twitter, revelou seu maior sonho 
acalentado durante a pandemia: um pedido de desculpas do jornalista William 
Bonner, apresentador do Jornal  Lula sonha com um pedido de desculpas de Bonner 
no Jornal Nacional
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lula-sonha-com-um-pedido-de-
desculpas-de-bonner-no-jornal-nacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 21:50:27
Título: Presidente da Câmara se mostra magoado com PT em áudio vazado [ouça]
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mostrou-se bastante 
magoado com o PT durante discussão da PEC da Imunidade. Diante da repercussão 
negativa da PEC  Presidente da Câmara se mostra magoado com PT em áudio vazado 
[ouça]
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/presidente-da-camara-se-mostra-
magoado-com-pt-em-audio-vazado-ouca/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 18:48:50
Título: Banqueiros felizes: Banco Central teve lucro recorde de R$ 469,6 bilhões
em 2020
Descrição: R$ 325 bilhões foram transferidos ao Tesouro para recompor o “colchão
da dívida pública” Os poucos banqueiros privados estão muitos felizes com a 
notícia a  Banqueiros felizes: Banco Central teve lucro recorde de R$ 469,6 
bilhões em 2020
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/banqueiros-felizes-banco-central-
teve-lucro-recorde-de-r-4696-bilhoes-em-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 17:06:45
Título: Mais Médicos, com cubanos, aliviaria lotação de UTIs
Descrição: A Prefeitura de Curitiba tem dificuldades para acelerar abertura de 
novas vagas em UTIs devido à falta de médicos. É nesse cenário que os 
curitibanos  Mais Médicos, com cubanos, aliviaria lotação de UTIs
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/mais-medico-com-cubanos-aliviaria-
lotacao-de-utis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-26 13:34:26
Título: Sindicato dos Médicos critica negacionismo de Bolsonaro e cobra medidas 
duras contra a Covid-19
Descrição: O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar) publicou uma 
nota oficial nesta sexta-feira (26) lamentando o recorde de mortes pela Covid-
19, e pedindo  Sindicato dos Médicos critica negacionismo de Bolsonaro e cobra 
medidas duras contra a Covid-19
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/sindicato-dos-medicos-critica-
negacionismo-de-bolsonaro-e-cobra-medidas-duras-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-27 01:17:04
Título: Em 2018, Dallagnol comemorou derrota de petistas e vitória de Witzel, 
afastado por corrupção
Descrição: \A gente tem que fazer uma janta de comemoração”, escreveu o 
coordenador da Lava Jato em grupo de procuradores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-2018-dallagnol-comemorou-derrota-
de-petistas-e-vitoria-de-witzel-afastado-por-corrupcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-27 00:45:18
Título: Fachin coloca em votação HCs de Lula contra desembargadores do TRF-4
Descrição: Os pedidos vão ser votados no plenário virtual do STF na primeira 
quinzena de março
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fachin-coloca-em-votacao-hcs-de-lula-
contra-desembargadores-do-trf-4/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 23:36:49
Título: Desastre ecológico no RJ: Centro do IBAMA registra morte de 600 animais 
– Por Carlos Minc
Descrição: Contra-almirante dirige órgão no Estado. Unidade de triagem, que fica
em Seropédica, abrigava 1.200 animais de várias espécies e regiões. Metade 
morreu por insuficiência de pessoal e recursos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/desastre-ecologico-no-rj-centro-do-ibama-
registra-morte-de-600-animais-por-carlos-minc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 23:28:49
Título: Márcio França: “Se o triplex não é do Lula e não tem dono assumido, por 
que Boulos pode ser processado?”
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Descrição: Adversário de Boulos na eleição para a prefeitura de São Paulo em 
2020, França ironizou o fato da Justiça ter tornado o psolista réu por \invasão\
ao fatídico apartamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marcio-franca-se-o-triplex-nao-e-do-
lula-e-nao-tem-dono-assumido-por-que-boulos-pode-ser-processado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 23:18:26
Título: No STF, Marco Aurélio defende que lei da renda básica seja regulamentada
em até um ano
Descrição: O ministro é relator de ação movida pela Defensoria Pública da União 
em nome de um morador de rua
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-stf-marco-aurelio-defende-que-lei-
da-renda-basica-seja-regulamentada-em-ate-um-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 21:34:17
Título: Revista Veja diz que Guedes se sente ferido por Bolsonaro
Descrição: O ministro da Economia não tem escondido o seu desconforto em suas 
aparições públicas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/revista-veja-diz-que-guedes-se-sente-
ferido-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 19:49:43
Título: Assustador: página no Facebook reúne centenas de denúncias de surtos de 
Covid em escolas de SP
Descrição: Professores, funcionários e pais de alunos de escolas municipais, 
estaduais e particulares relatam até mortes e sugerem situação fora de controle 
em unidades de ensino em meio a um dos momentos mais críticos da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/assustador-pagina-no-facebook-
reune-centenas-de-denuncias-de-surtos-de-covid-em-escolas-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 19:11:43
Título: Bolsonaro pensa em mudar hierarquia do Exército para demitir Pazuello da
Saúde
Descrição: O presidente que transformar o ministro em general 4 estrelas para 
garantir uma \saída honrosa\, mesmo diante da péssima condução durante a 
pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-pensa-em-mudar-hierarquia-
do-exercito-para-demitir-pazuello-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 18:21:34
Título: Com UTIs lotadas, Paraná e Santa Catarina decretam lockdown contra Covid
Descrição: Fiocruz alerta para pior fase da pandemia e pesquisadores defendem um
isolamento rígido em todo o país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-utis-lotadas-parana-e-santa-
catarina-decretam-lockdown-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 15:58:48
Título: Investigação revela venda ilegal de terras da Amazônia em publicações no
Facebook
Descrição: Há áreas à venda até mesmo dentro de unidades de conservação e de 
terras indígenas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/investigacao-revela-venda-ilegal-de-
terras-da-amazonia-em-publicacoes-no-facebook/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 15:57:49
Título: “Pelão – A Revolução pela Música”, a história de um sonho que parecia 
impossível
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Descrição: Livro do jornalista Celso de Campos Jr. conta a história do produtor 
que gravou os primeiros discos de Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniram Barbosa, 
Radamés Gnattali, Pixinguinha, Carlos Cachaça, Donga, Nelson Sargento entre 
outros
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/pelao-a-revolucao-pela-musica-a-
historia-de-um-sonho-que-parecia-impossivel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 15:27:24
Título: Israel avança na diplomacia e no apartheid de vacinas – Por Isabela 
Agostinelli
Descrição: Israel vacina quase metade de sua população, doa vacinas para aliados
que aceitam a reivindicação de soberania sobre Jerusalém e não cumpre 
responsabilidades com a saúde de milhões de palestinos sob ocupação militar
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/israel-avanca-na-
diplomacia-e-no-apartheid-de-vacinas-por-isabela-agostinelli/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 14:24:00
Título: Camilo Santana não recebe Bolsonaro: “não posso compactuar com aquilo 
que considero um grave equívoco”
Descrição: O governador do Ceará afirmou em suas redes que não estará presente a
qualquer um dos eventos do qual Bolsonaro participará
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camilo-santana-nao-recebe-bolsonaro-
nao-posso-compactuar-com-aquilo-que-considero-um-grave-equivoco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 14:09:23
Título: Augusto Aras desafia STJ: inquérito que investiga Lava Jato é “grave e 
preocupante”
Descrição: O procurador-geral da República diz que vai até à corte internacional
para tentar barrar a investigação contra procuradores da operação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/augusto-aras-desafia-stj-inquerito-
que-investiga-lava-jato-e-grave-e-preocupante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 13:40:49
Título: Damares
Descrição: Hoje Ana Roxo e Cila Santos, do Militância Materna, batem um papo com
Monise Martinez sobre o uso do feminismo nos discursos neopentecostais, com foco
na Damares.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/damares/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 10:25:08
Título: Os bastidores da queda de Wajngarten, o chefe da Secom, órgão que paga a
mídia
Descrição: A lista dos ministros, técnicos, militares e até setores da ala 
ideológica do governo que tiveram atritos com Wajngarten é extensa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/os-bastidores-da-queda-de-wajngarten-
o-chefe-da-secom-orgao-que-paga-a-midia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 09:49:00
Título: Silvio Santos não paga IPTU de hotel no Guarujá
Descrição: Prefeitura entrou com ação contra o apresentador. Ele ainda não foi 
notificado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/silvio-santos-nao-paga-iptu-de-hotel-no-
guaruja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-26 09:32:43
Título: Jornalista que perguntou sobre “rachadinha” a Bolsonaro no Acre é 
demitido pelo prefeito
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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 00:54:13
Título: Haddad critica declaração de Bolsonaro contra máscaras em dia de recorde
de mortes por Covid
Descrição: \O país enfrenta o caos\, escreveu o ex-ministro nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-critica-declaracao-de-
bolsonaro-contra-mascaras-em-dia-de-recorde-de-mortes/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-27 04:30:58
Título: Veja os sete erros de logística cometidos recentemente pelo Ministério 
da Saúde na pandemia da Covid-19
Descrição: RIO — Ao assumir o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro (sem
partido) em maio de 2020, o general da ativa Eduardo Pazuello foi apresentado 
como um especialista em logística. Porém, desde então, uma série de erros 
operacionais marcaram a atuação do órgão em meio à pandemia da Covid-19.Ameaçado
de ser investigado pelo Senado Federal por sua atuação na crise, Pazuello teve 
que prestar esclarecimentos no Congresso. A casa ainda avalia a abertura ou não 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/veja-os-sete-erros-de-
logistica-cometidos-recentemente-pelo-ministerio-da-saude-na-pandemia-da-covid-
19-24901227
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-27 06:00:42
Título: De olho no STF, Aras se aproxima de líderes evangélicos
Descrição: Augusto Aras, outro dileto aliado de Bolsonaro no mundo jurídico, 
arregaçou para valer as mangas para conseguir ser indicado ao Supremo para a 
vaga de Marco Aurélio.Depois de mandar um recado ao presidente, sinalizando que 
espera reciprocidade no apoio dado a Bolsonaro, Aras agora está focado em 
remover o principal obstáculo para ser o escolhido: o fato de não ser 
evangélico.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/de-olho-no-stf-aras-se-aproxima-de-
lideres-evangelicos-24899648
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-26 23:21:51
Título: Pandemia varre as pequenas cidades do interior levando dor e a busca 
desesperada por um leito de UTI
Descrição: Com apenas 28.000 habitantes, Coromandel , no Triângulo Mineiro, 
registrou em fevereiro duas vezes mais mortes por covid-19 do que no ano passado
todo, sobrecarregando leitos de internação de cidades vizinhas maiores. Cenário 
se repete pelo país, que já tem 17 capitais com UTIs superlotadas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-26/pandemia-varre-as-pequenas-
cidades-do-interior-levando-dor-e-a-busca-desesperada-por-um-leito-de-uti.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-26 21:02:35
Título: Príncipe saudita autorizou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, 
aponta inteligência dos EUA
Descrição: Mohamed Bin Salman considerava colunista do ‘The Washington Post’ uma
ameaça para Riad, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-26/principe-saudita-
autorizou-o-assassinato-do-jornalista-jamal-khashoggi-aponta-inteligencia-dos-
eua.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-26 00:00:00
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Título: Embaixador da China é o primeiro a parabenizar Kátia Abreu por assumir 
Comissão de Relações Exteriores
Descrição: Yang Wanming, embaixador da China no Brasil, se apressou para 
cumprimentar a senadora Kátia Abreu (PP-TO) pela eleição para a presidência da 
Comissão de Relações Exteriores no Senado.Leia mais (02/26/2021 - 23h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/embaixador-da-china-e-o-primeiro-a-parabenizar-
katia-abreu-por-assumir-comissao-de-relacoes-exteriores.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-26 00:00:00
Título: Governador do DF livra cultos e missas do lockdown
Descrição: O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), baixou nesta 
sexta-feira (26) um decreto com a previsão de lockdown a partir do domingo (28) 
que prevê apenas o funcionamento de serviços essencias, como hospitais, 
supermercados e farmácias na capital federal, mas mantém a possibilidade de 
realização de cultos e missas.Leia mais (02/26/2021 - 19h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/governador-do-df-livra-cultos-e-missas-do-
lockdown.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-26 00:00:00
Título: 'Peço desculpas', diz deputado que quebrou placa sobre Dia da 
Consciência Negra na Câmara
Descrição: Após o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovar na quinta-
feira (26) a continuidade do processo disciplinar contra o deputado Coronel 
Tadeu (PSL-SP), ele pediu desculpa por ter quebrado, em 2019, uma placa com 
charge de uma exposição em homenagem ao Dia da Consciência.O deputado foi parar 
no Conselho após o Partido dos Trabalhadores (PT) pepresentar contra ele pela 
quebra da charge do cartunista Latuff. A peça mostrava um policial com uma arma 
nas mãos se afastando após atirar em um jovem algemado. 
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/peco-desculpas-diz-deputado-que-quebrou-placa-sobre-
dia-da-consciencia-negra-na-camara.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-27 04:51:18
Título: Departamento de Estado dos EUA admite que 'pressão máxima' de Trump ao 
Irã fracassou
Descrição: A administração Trump iniciou uma campanha de \pressão máxima\ contra
o Irã em 2018 após retirar-se do acordo nuclear, aplicando sanções bancárias e 
energéticas a Teerã.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021022717032276-departamento-de-
estado-dos-eua-admite-que-pressao-maxima-de-trump-ao-ira-fracassou/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-26 19:05:10
Título: 'Huawei participará do leilão do 5G porque nada desabona credibilidade 
da empresa', diz especialista
Descrição: A Anatel aprovou modelo de edital da licitação internacional para 
implantação da rede 5G, não restringindo a participação da chinesa Huawei, que 
vinha tendo o descrédito por parte do presidente Jair Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022617030857-huawei-participara-do-
leilao-do-5g-porque-nada-desabona-credibilidade-da-empresa-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-26 18:08:07
Título: Biden não penalizará príncipe saudita após divulgação de relatório sobre
Khashoggi
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Descrição: O governo Biden desclassificou hoje (26) um relatório de inteligência
que acusa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, de ter 
ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021022617031001-biden-nao-penalizara-
principe-saudita-apos-divulgacao-de-relatorio-sobre-khashoggi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-26 13:28:16
Título: Número de brasileiros com carteira assinada é o menor desde 2012, aponta
IBGE
Descrição: Com queda de 7,8% com relação a 2019, o país registrou 2,6 milhões a 
menos de empregos formais no ano passado. No trimestre encerrado em dezembro, a 
taxa de desemprego ficou em 13,9%.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022617030312-numero-de-brasileiros-
com-carteira-assinada-e-o-menor-desde-2012-aponta-ibge/
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