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Brasil perde grau de 

investimento da Moody's
24/02/2016 Estadão

Moody's corta dois graus da nota 
do País e tira selo de bom pagador

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-
noticia,1836016

Brasil perde grau de 

investimento da Moody's
24/02/2016 G1

Moody's tira grau de investimento 
do Brasil

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/moodys-
tira-grau-de-investimento-do-brasil.html

Brasil perde grau de 

investimento da Moody's
24/02/2016 TERRA

Moody’s retira o último grau de 
investimento do Brasil

http://economia.terra.com.br/moodys-retira-o-ultimo-
grau-de-investimento-do-
brasil,3a922d98249ead88b9e5ce70646b7afe39rhtv0q.
html

Brasil perde grau de 

investimento da Moody's
24/02/2016 UOL

Moody's é terceira agência de risco 
a retirar selo de bom pagador do 
Brasil

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/174269
4-agencia-de-risco-moodys-tira-selo-de-bom-pagador-
do-brasil.shtml

Brasil perde grau de 

investimento da Moody's
23/02/2016 G1

Dólar opera em alta, após Moody's 
tirar grau de investimento

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/0
2/cotacao-do-dolar-240216.html

Corrida presidencial nos 

EUA
19/02/2016 Carta Capital

Donald encontra o papa nos Jogos 
Vorazes

http://www.cartacapital.com.br/internacional/donald-
encontra-o-papa-nos-jogos-vorazes

Corrida presidencial nos 

EUA
19/02/2016 Época

Nas primárias republicanas, 
nenhum candidato moderado 
emplaca

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/nas-
primarias-republicanas-nenhum-candidato-moderado-
emplaca.html

Corrida presidencial nos 

EUA
08/02/2016 Época

Marco Rubio sob ataque no último 
debate antes da primária de New 
Hampshire

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/ma
rco-rubio-sob-ataque-no-ultimo-debate-antes-da-
primaria-de-new-hampshire.html

Corrida presidencial nos 

EUA
02/02/2016 Época

O que significa a vitória de Ted 
Cruz nas prévias republicanas em 
Iowa?

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/o-que-
significa-vitoria-de-ted-cruz-nas-previas-republicanas-
em-iowa.html

Corrida presidencial nos 

EUA
02/02/2016 Época

Primária ou caucus? Entenda como 
funciona a prévia eleitoral nos 
Estados Unidos

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/primaria-
ou-caucus-entenda-como-funciona-previa-eleitoral-nos-
estados-unidos.html

Corrida presidencial nos 

EUA
02/02/2016 G1

Derrota de Trump em Iowa 
desperta dúvida sobre estratégia 
de campanha

http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-
eua/2016/noticia/2016/02/derrota-de-trump-em-iowa-
desperta-duvida-sobre-estrategia-de-campanha.html
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Corrida presidencial nos 

EUA
01/02/2016 G1

Iowa dá a largada na corrida 
eleitoral pela Casa Branca nos 
EUA

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/iowa-da-
largada-na-corrida-eleitoral-pela-casa-branca-nos-
eua.html

Corrupção 25/02/2016 G1
CPI do BNDES aprova relatório 
final sem pedidos de indiciamento

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/cpi-do-
bndes-aprova-relatorio-final-sem-pedidos-de-
indiciamento.html

Corrupção 19/02/2016 Istoé
Se tiver indícios, será investigado, 
afirma ministro da Justiça sobre 
repasses de FHC

http://www.istoe.com.br/reportagens/446909_SE+TIVE
R+INDICIOS+SERA+INVESTIGADO+AFIRMA+MINIS
TRO+DA+JUSTICA+SOBRE+REPASSES+DE+FHC?
pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

Corrupção 18/02/2016 G1
Jornalista diz que FHC usou 
empresa para bancá-la no exterior

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/jornalista-
diz-que-fhc-usou-empresa-para-banca-la-no-
exterior.html

Corrupção 18/02/2016 R7
FHC usou empresa para sustentar 
jornalista da Globo no exterior

http://noticias.r7.com/brasil/fhc-usou-empresa-para-
sustentar-jornalista-da-globo-no-exterior-18022016

Corrupção 17/02/2016 Época
Exclusivo: Ministro do STJ é 
suspeito de vender decisão que 
livrou assaltante

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/exclusiv
o-ministro-do-stj-e-suspeito-de-vender-decisao-que-
livrou-assaltante.html

Corrupção 03/02/2016 Estadão
Ministro libera denúncia contra 
Renan para julgamento no 
Supremo

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1736531-
ministro-do-stf-libera-denuncia-contra-renan-para-
julgamento-no-stf.shtml

Corrupção 01/02/2016 Carta Capital
As pedaladas fiscais de Geraldo 
Alckmin

http://www.cartacapital.com.br/revista/883/governador-
ciclista

Crise política 29/02/2016 Istoé
Cardozo decide deixar ministério 
da Justiça e pode ir para AGU

http://www.istoe.com.br/reportagens/447545_CARDO
ZO+DECIDE+DEIXAR+MINISTERIO+DA+JUSTICA+
E+PODE+IR+PARA+AGU?pathImagens=&path=&act
ualArea=internalPage

Crise política 26/02/2016 Istoé
Oposição articula com PMDB 
contra Dilma

http://www.istoe.com.br/reportagens/447370_OPOSIC
AO+ARTICULA+COM+PMDB+CONTRA+DILMA?path
Imagens=&path=&actualArea=internalPage

Crise política 25/02/2016 Estadão
Contrariada, Dilma ameaça não ir à 
festa pelos 36 anos do PT

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,contrariada-
com-pt--dilma-ameaca-nao-ir-a-festa-de-36-anos-do-
partido,10000018214

Crise política 24/02/2016 Carta Capital
Brasil precisa de "injeção de 
otimismo", diz Temer

http://www.cartacapital.com.br/dialogos-capitais/brasil-
precisa-de-201cinjecao-de-otimismo201d-diz-temer



Crise política 23/02/2016 Istoé
Aécio convoca a população para 
protestos contra Dilma

http://www.istoe.com.br/reportagens/447157_AECIO+
CONVOCA+A+POPULACAO+PARA+PROTESTOS+
CONTRA+DILMA?pathImagens=&path=&actualArea=i
nternalPage

Crise política 23/02/2016 R7
Programa do PT na televisão é 
alvo de panelaço

http://noticias.r7.com/brasil/programa-do-pt-na-
televisao-e-alvo-de-panelaco-23022016

Crise política 23/02/2016 TERRA
Mesmo sem Dilma, programa do 
PT na TV ganha "panelaço"

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/impeachment/
sem-dilma-programa-do-pt-destaca-conquistas-sociais-
e-enfrentamento-da-
crise,287ef27b335607adccb15b14afa2d3935be9ge3w
.html

Crise política 22/02/2016 Carta Capital Vendedores de fumaça
http://www.cartacapital.com.br/revista/889/vendedores-
de-fumaca

Crise política 22/02/2016 Estadão
Após 4 meses, redução dos 
salários de Dilma e do vice não sai 
do papel

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-4-
meses--reducao-dos-salarios-de-dilma-e-do-vice-
ainda-e-so-promessa,10000017589

Crise política 19/02/2016 Istoé
Sou candidato à Presidência da 
República', diz Temer no Acre

http://www.istoe.com.br/reportagens/446908_SOU+CA
NDIDATO+A+PRESIDENCIA+DA+REPUBLICA+DIZ+
TEMER+NO+ACRE?pathImagens=&path=&actualAre
a=internalPage

Crise política 18/02/2016 Carta Capital As dinastias da Câmara
http://www.cartacapital.com.br/politica/as-dinastias-da-
camara

Crise política 17/02/2016 Época
A vitória de Leonardo Picciani vai 
custar caro ao governo

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/vitoria-
de-leonardo-picciani-vai-custar-caro-ao-governo.html

Crise política 17/02/2016 Istoé
Aliado de Dilma, Picciani é reeleito 
líder do PMDB na Câmara

http://www.istoe.com.br/reportagens/446736_ALIADO
+DE+DILMA+PICCIANI+E+REELEITO+LIDER+DO+P
MDB+NA+CAMARA?pathImagens=&path=&actualAre
a=internalPage

Crise política 17/02/2016 R7
Picciani derrota Motta, reassume 
liderança do PMDB na Câmara e 
garante vitória a Dilma

http://noticias.r7.com/brasil/picciani-derrota-motta-
reassume-lideranca-do-pmdb-na-camara-e-garante-
vitoria-a-dilma-17022016

Crise política 17/02/2016 TERRA
Picciani X Motta: quem vai selar o 
futuro de Dilma?

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/impeachment/
picciani-x-motta-quem-vai-selar-o-futuro-de-
dilma,b46b986ccfe85625715c25dab760e9e9t3lb3k95.
html



Crise política 16/02/2016 Estadão
Se a crise persistir, o 'povo' não 
defenderá o governo, afirma Lula

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,se-crise-
persistir--o-povo-nao-defendera-o-governo--diz-
lula,10000016552

Crise política 16/02/2016 VEJA
Dois ministros se licenciam para 
votar em liderança do PMDB

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-
line/congresso/dois-ministros-se-exoneram-para-votar-
em-lideranca-do-pmdb/

Crise política 15/02/2016 Estadão
Oposição quer desgastar Lula para 
atingir Dilma

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oposicao-
aposta-em-desgaste-de-lula-para-tentar-reacender-
impeachment,10000016365

Crise política 15/02/2016 VEJA
Janot dá parecer contrário a uma 
das ações contra Dilma no TSE

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/janot-da-parecer-
contrario-a-uma-das-acoes-contra-dilma-no-tse

Crise política 15/02/2016 VEJA
Moro reforça argumento por 
cassação de Dilma, dizem tucanos

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/tucanos-dizem-
que-moro-reforca-argumento-por-cassacao-de-dilma-e-
temer

Crise política 12/02/2016 Estadão
Lula e Dilma se reúnem em São 
Paulo nesta sexta

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-vai-a-
sp-se-encontrar-com-lula-nesta-tarde,10000016026

Crise política 12/02/2016 Istoé
Cardozo diz que campanha de 
Dilma não recebeu verbas ilegais

http://www.istoe.com.br/reportagens/446406_CARDO
ZO+DIZ+QUE+CAMPANHA+DE+DILMA+NAO+RECE
BEU+VERBAS+ILEGAIS?pathImagens=&path=&actu
alArea=internalPage

Crise política 12/02/2016 UOL
Por CPMF e Previdência, Dilma 
fará apelo a líderes do Senado e 
da Câmara

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1739041-
por-cpmf-e-previdencia-dilma-fara-apelo-a-lideres-do-
senado-e-camara.shtml

Crise política 11/02/2016 Carta Capital
O voluntarismo à brasileira e a 
corrosão da República

http://www.cartacapital.com.br/politica/o-voluntarismo-
a-brasileira-e-a-corrosao-da-republica

Crise política 05/02/2016 Carta Capital Dilma Rousseff, aberta ao diálogo
http://www.cartacapital.com.br/revista/886/aberta-ao-
dialogo

Crise política 03/02/2016 Estadão
Dilma afirma não ter ficado 'nem 
um pouco' chateada com vaias

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-diz-
nao-ter-ficado-nem-um-pouco-chateada-com-vaias-de-
ontem-no-congresso,10000014738

Crise política 03/02/2016 TERRA
Dilma defende a CPMF e é vaiada 
e aplaudida no Congresso

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/dilma-defende-
no-congresso-reforma-da-previdencia-e-meta-fiscal-
flutuante,9e24bbcbda8bb6695b71c66d9205ae5dye4rc
sj4.html



Crise política 03/02/2016 TERRA
Impeachment e mais 3 "bombas" 
na mira do Congresso em 2016

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/as-quatro-
principais-disputas-no-congresso-em-
2016,4451ae1a70e9cdda8c65df9092abc54fiqq2io50.h
tml

Crise política 03/02/2016 UOL
Dilma diz não ter ficado 'nem um 
pouco' chateada com vaias no 
Congresso

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2016/02/03/dilma-diz-nao-ter-ficado-nem-um-
pouco-chateada-com-vaias-no-congresso.htm

Crise política 02/02/2016 Carta Capital
No Congresso, Dilma pede 
"parceria" para aprovar medidas 
polêmicas

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/no-
congresso-dilma-pede-parceria-para-aprovar-medidas-
polemicas

Crise política 02/02/2016 Istoé
Dilma é vaiada após defender 
aprovação do CPMF no Congresso

http://www.istoe.com.br/reportagens/445794_DILMA+
E+VAIADA+APOS+DEFENDER+APROVACAO+DO+
CPMF+NO+CONGRESSO?pathImagens=&path=&act
ualArea=internalPage

Crise política 01/02/2016 Estadão
Governadores cobram hoje apoio 
de Dilma em Brasília

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governador
es-vao-a-brasilia-cobrar-apoio-de-dilma,10000014369

Crise política 01/02/2016 UOL
Programas sociais têm de sair do 
'piloto automático', afirma ministro

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/173576
4-programas-sociais-tem-de-sair-do-piloto-automatico-
diz-ministro.shtml

Economia 29/02/2016 Carta Capital
LCI e LCA: mais uma deferência do 
governo aos bancos?

http://www.cartacapital.com.br/economia/lci-e-lca-mais-
uma-deferencia-do-governo-aos-bancos

Economia 29/02/2016 Estadão
Cresce nº de empresas que não 
evitam a falência

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recuper
acao-vira-atalho-para-falencia,10000018759

Economia 29/02/2016 Istoé
Mercado estima queda da inflação 
após oito semanas em alta

http://www.istoe.com.br/reportagens/447547_MERCA
DO+ESTIMA+QUEDA+DA+INFLACAO+APOS+OITO
+SEMANAS+EM+ALTA?pathImagens=&path=&actual
Area=internalPage

Economia 29/02/2016 R7
Dólar abre a semana em alta e 
termina fevereiro cotado a R$ 4

http://noticias.r7.com/economia/dolar-abre-a-semana-
em-alta-e-termina-fevereiro-cotado-a-r-4-29022016

Economia 25/02/2016 Carta Capital
A crise econômica mundial e a 
quarta Revolução Industrial

http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/a-
crise-economica-mundial-e-a-quarta-revolucao-
industrial

Economia 24/02/2016 Carta Capital
“A palavra crise não faz parte do 
setor portuário”

http://www.cartacapital.com.br/dialogos-capitais/201ca-
palavra-crise-nao-faz-parte-do-setor-portuario201d



Economia 23/02/2016 Estadão
Prévia da inflação é a maior para 
fevereiro desde 2003

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,previa-
da-inflacao-acelera-para-1-42-em-
fevereiro,10000017781

Economia 23/02/2016 G1
Prévia da inflação oficial é a maior 
para fevereiro desde 2003, diz 
IBGE

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/previa-
da-inflacao-oficial-acelera-em-fevereiro.html

Economia 22/02/2016 UOL
Crise encolhe produção de cédulas 
e moedas e faz faltar dinheiro 
trocado

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/174167
8-crise-encolhe-producao-de-cedulas-e-moedas-e-faz-
faltar-dinheiro-trocado.shtml

Economia 19/02/2016 Carta Capital
Quem acredita na força dos 
grandes bancos?

http://www.cartacapital.com.br/revista/888/toda-solidez-
se-desfaz-no-ar

Economia 19/02/2016 TERRA
Governo anuncia corte de R$ 23,4 
bilhões no Orçamento do ano

http://economia.terra.com.br/governo-anuncia-corte-de-
r-234-bilhoes-no-orcamento-deste-
ano,35426742b6920d8dfafbfd7a2e8f05686bgig7ws.ht
ml

Economia 18/02/2016 Estadão
Economia encolhe 4,08% em 2015, 
diz Banco Central

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,economi
a-brasileira-recuou-4-08-em-2015--aponta-previa-do-
pib,1833838

Economia 18/02/2016 Istoé
Diretor do BC diz que não existe 
perspectiva de redução dos juros 
no curto prazo

http://www.istoe.com.br/reportagens/446817_DIRETO
R+DO+BC+DIZ+QUE+NAO+EXISTE+PERSPECTIVA
+DE+REDUCAO+DOS+JUROS+NO+CURTO+PRAZ
O?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

Economia 18/02/2016 R7
Contrato de aluguel novo tem a 
maior queda em São Paulo desde 
2004

http://noticias.r7.com/economia/contrato-de-aluguel-
novo-tem-a-maior-queda-em-sao-paulo-desde-2004-
18022016

Economia 18/02/2016 TERRA
OCDE prevê queda de 4% na 
economia brasileira em 2016

http://economia.terra.com.br/ocde-preve-queda-de-4-
na-economia-brasileira-este-
ano,99d405b910de385b7323aba81f8150c14ghwsidt.h
tml

Economia 18/02/2016 VEJA
Economia do Brasil despenca 
4,08% em 2015, pior resultado em 
25 anos, mostra BC

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/economia-do-
brasil-despenca-408-em-2015-pior-resultado-em-25-
anos-mostra-bc

Economia 18/02/2016 VEJA
S&P reduz ratings globais de 17 
bancos brasileiros e notas 
nacionais de 27

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/sp-reduz-
ratings-globais-de-17-bancos-brasileiros-e-notas-
nacionais-de-27-02

Economia 17/02/2016 Carta Capital
O que os bancos estatais de 
desenvolvimento fazem?

http://politike.cartacapital.com.br/o-que-os-bancos-
estatais-fazem/



Economia 17/02/2016 G1
Setor de serviços acumula queda 
de 3,6% em 2015, a maior da 
história

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/volume-
do-setor-de-servicos-registra-queda-de-36-em-2015-
diz-ibge.html

Economia 17/02/2016 Istoé
S&P rebaixa nota do Brasil pela 
segunda vez em cinco meses

http://www.istoe.com.br/reportagens/446731_S+P+RE
BAIXA+NOTA+DO+BRASIL+PELA+SEGUNDA+VEZ+
EM+CINCO+MESES?pathImagens=&path=&actualAr
ea=internalPage

Economia 17/02/2016 R7
Agência de risco rebaixa 
novamente a nota de crédito do 
Brasil

http://noticias.r7.com/economia/agencia-de-risco-
rebaixa-novamente-a-nota-de-credito-do-brasil-
17022016

Economia 16/02/2016 Carta Capital
O que os bancos estatais de 
desenvolvimento fazem?

http://politike.cartacapital.com.br/o-que-os-bancos-
estatais-fazem/

Economia 16/02/2016 Estadão Varejo tem o pior ano desde 2001
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,varejo-
tem-o-pior-ano-desde-2001-com-queda-da-renda-e-
credito-restrito-,1832938

Economia 16/02/2016 G1
Vendas no comércio em 2015 têm 
maior queda da história, diz IBGE

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/vendas-
no-comercio-fecham-2015-com-queda-de-43-diz-
ibge.html

Economia 16/02/2016 G1
Vendas no comércio em 2015 têm 
maior queda da história, diz IBGE

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/vendas-
no-comercio-fecham-2015-com-queda-de-43-diz-
ibge.html

Economia 16/02/2016 Istoé
Varejo tem o pior desempenho 
desde 2001 com queda da renda e 
crédito mais restrito

http://www.istoe.com.br/reportagens/446596_VAREJO
+TEM+O+PIOR+DESEMPENHO+DESDE+2001+CO
M+QUEDA+DA+RENDA+E+CREDITO+MAIS+REST
RITO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

Economia 16/02/2016 UOL
Varejo no Brasil cai 2,7% em 
dezembro; fecha 2015 com queda 
histórica de 4,3%, diz IBGE

http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/02/16
/varejo-no-brasil-cai-27-em-dezembro-fecha-2015-com-
queda-historica-de-43-diz-ibge.htm

Economia 16/02/2016 UOL
Varejo no Brasil cai 2,7% em 
dezembro; fecha 2015 com queda 
histórica de 4,3%, diz IBGE

http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/02/16
/varejo-no-brasil-cai-27-em-dezembro-fecha-2015-com-
queda-historica-de-43-diz-ibge.htm

Economia 16/02/2016 VEJA
Oposição vai apoiar reformas na 
economia – mas não aumento de 
impostos

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/oposicao-vai-
apoiar-reformas-na-economia-mas-nao-aumento-de-
impostos



Economia 15/02/2016 UOL
Economistas pioram estimativa 
para o PIB e veem inflação de 
7,61% em 2016

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/1
5/economistas-pioram-estimativa-para-o-pib-e-veem-
inflacao-de-761-em-2016.htm

Economia 11/02/2016 Estadão
Juros sobem pelo 16º mês e 
atingem o maior nível em 11 anos

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,juros-
sobem-em-janeiro-pelo-16-mes-e-atingem-o-maior-
nivel-em-11-anos,10000015819

Economia 11/02/2016 Estadão
PMEs perdem R$ 100 bi em SP em 
2015, indica Sebrae

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,micro-e-
pequenas-empresas-paulistas-perdem-r-100-bilhoes-
em-um-ano--afirma-sebrae-sp,6240,0.htm

Economia 11/02/2016 G1
Corte previsto no orçamento não 
deve impedir novo déficit em 2016

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/corte-
previsto-no-orcamento-nao-deve-impedir-novo-deficit-
em-2016.html

Economia 11/02/2016 Istoé
Governo adia para março o 
anúncio do corte orçamentário

http://www.istoe.com.br/reportagens/446332_GOVER
NO+ADIA+PARA+MARCO+O+ANUNCIO+DO+CORT
E+ORCAMENTARIO?pathImagens=&path=&actualAr
ea=internalPage

Economia 11/02/2016 R7
Governo adia anúncio de corte no 
Orçamento de 2016 para março

http://noticias.r7.com/brasil/governo-adia-anuncio-de-
corte-no-orcamento-de-2016-para-marco-11022016

Economia 08/02/2016 Istoé
Em 2015, 8 dos 9 principais 
programas sociais do governo 
perderam recursos

http://www.istoe.com.br/reportagens/446162_EM+201
5+8+DOS+9+PRINCIPAIS+PROGRAMAS+SOCIAIS+
DO+GOVERNO+PERDERAM+RECURSOS?pathIma
gens=&path=&actualArea=internalPage

Economia 05/02/2016 Estadão
Alimentos têm maior alta para 
janeiro desde o Real

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inflacao-
dos-alimentos-registra-a-maior-alta-para-janeiro-desde-
o-inicio-do-plano-real,10000015112

Economia 05/02/2016 UOL
Preços dos alimentos mais do que 
dobraram em dez anos

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/173715
5-precos-dos-alimentos-mais-do-que-dobraram-em-
dez-anos.shtml

Economia 03/02/2016 Istoé
Dilma admite que não cumprirá 
meta da terceira fase do Minha 
Casa Minha Vida

http://www.istoe.com.br/reportagens/445885_DILMA+
ADMITE+QUE+NAO+CUMPRIRA+META+DA+TERC
EIRA+FASE+DO+MINHA+CASA+MINHA+VIDA?pathI
magens=&path=&actualArea=internalPage

Economia 02/02/2016 Estadão
Produção industrial encolhe 8,3% 
em 2015, maior queda em 13 anos

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,produca
o-industrial-encolhe-8-3-em-2015--maior-queda-em-13-
anos-,1828270



Economia 02/02/2016 G1
Produção da indústria fecha 2015 
com a maior queda da história

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/produca
o-da-industria-fecha-2015-em-queda-de-83.html

Economia 02/02/2016 UOL
Indústria cai 8,3% em 2015 e tem 
pior desempenho desde 2003

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/173619
2-industria-cai-83-em-2015-e-tem-pior-resultado-
desde-2003.shtml

Economia 01/02/2016 G1
Dólar começa fevereiro operando 
em queda

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2016/0
2/cotacao-do-dolar-010216.html

Economia 01/02/2016 R7

Exportações superam importações 
e balança comercial fecha janeiro 
com o melhor resultado em nove 
anos

http://noticias.r7.com/economia/exportacoes-superam-
importacoes-e-balanca-comercial-fecha-janeiro-com-o-
melhor-resultado-em-nove-anos-01022016

Economia 01/02/2016 UOL
Economistas pioram estimativa e 
veem inflação de 7,26% em 2016

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/0
1/economistas-pioram-estimativa-e-veem-inflacao-de-
726-em-2016.htm

Eduardo Cunha 29/02/2016 G1
76% defendem renúncia de 
Eduardo Cunha, diz pesquisa 
Datafolha

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/76-
defendem-renuncia-de-eduardo-cunha-diz-pesquisa-
datafolha.html

Eduardo Cunha 23/02/2016 R7
Defesa de Cunha entra com nova 
ação no STF contra presidente do 
Conselho de Ética

http://noticias.r7.com/brasil/defesa-de-cunha-entra-
com-nova-acao-no-stf-contra-presidente-do-conselho-
de-etica-23022016

Eduardo Cunha 17/02/2016 Estadão
Aliados de Picciani dizem que 
Cunha é 'tadinho'

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apostando-
em-vitoria--aliados-de-picciani-dizem-que-cunha-e-
tadinho-e-que-vao-lhe-estender-a-mao,10000016777

Eduardo Cunha 17/02/2016 VEJA
Cunha minimiza derrota, mas 
mapeia traições e planeja reação

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cunha-minimiza-
derrota-mas-mapeia-traicoes-e-planeja-reacao

Eduardo Cunha 17/02/2016 VEJA
Presidente do Conselho de Ética 
acionará o STF contra manobras 
de Cunha

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/presidente-do-
conselho-de-etica-acionara-o-stf-contra-manobras-de-
cunha

Eduardo Cunha 16/02/2016 G1
Conselho de Ética se reúne nesta 
terça para discutir processo de 
Cunha

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/conselho-
de-etica-se-reune-nesta-terca-para-discutir-processo-
de-cunha.html

Eduardo Cunha 16/02/2016 Istoé
Cunha é notificado pela Justiça 
sobre pedido de afastamento

http://www.istoe.com.br/reportagens/446614_CUNHA+
E+NOTIFICADO+PELA+JUSTICA+SOBRE+PEDIDO
+DE+AFASTAMENTO?pathImagens=&path=&actualA
rea=internalPage



Eduardo Cunha 16/02/2016 R7
Cunha entra com mandado de 
segurança no STF por novos 
prazos de defesa

http://noticias.r7.com/brasil/cunha-entra-com-mandado-
de-seguranca-no-stf-por-novos-prazos-de-defesa-
16022016

Eduardo Cunha 16/02/2016 TERRA
Cunha entra com mandado de 
segurança no STF por novos 
prazos de defesa

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/201
60216/cunha-entra-com-mandado-seguranca-stf-por-
novos-prazos-defesa/343555

Eduardo Cunha 15/02/2016 Época
Justiça condena Centro de 
Cidadania Eduardo Cunha a 
indenizar ex-empregados

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/justica-
condena-centro-de-cidadania-eduardo-cunha-
indenizar-ex-empregados.html

Eduardo Cunha 04/02/2016 VEJA
Conselho de Ética deve ir ao STF 
para garantir investigação contra 
Cunha

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/conselho-de-etica-
deve-ir-ao-stf-para-garantir-investigacao-contra-cunha

Eduardo Cunha 03/02/2016 VEJA
Aliado de Cunha anula abertura de 
investigação no Conselho de Ética

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/aliado-de-cunha-
anula-abertura-de-investigacao-no-conselho-de-etica

Eduardo Cunha 02/02/2016 Época
Após manobra de aliado, processo 
contra Cunha volta ao início

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/ap
os-manobra-de-aliado-processo-contra-cunha-volta-ao-
inicio.html

Eduardo Cunha 01/02/2016 TERRA
Cunha recorre ao Supremo contra 
decisão sobre impeachment

http://noticias.terra.com.br/brasil/cunha-recorre-ao-
supremo-contra-decisao-sobre-
impeachment,c4dd652c74ce7b0676f5abc44a42730ew
zuesvgc.html

Eduardo Cunha 01/02/2016 VEJA
Cunha fala em 'interferência 
indevida do STF’ ao questionar 
julgamento sobre impeachment

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/cunha-fala-em-
interferencia-indevida-do-stf-ao-questionar-julgamento-
sobre-impeachment

Lula 29/02/2016 Época
Petistas que foram a SP para ato 
em defesa de Lula usaram cota 
parlamentar

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/0
2/petistas-que-foram-sp-para-ato-em-defesa-de-lula-
usaram-cota-parlamentar.html

Lula 23/02/2016 VEJA
Lula posa de vítima na TV. Brasil 
responde com panelaço

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-posa-de-
vitima-na-tv-brasil-responde-com-panelaco

Lula 22/02/2016 Estadão
Ibope: rejeição a Lula sobe 6 
pontos desde outubro

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,o-menor-
cacife-de-lula,10000017549

Lula 22/02/2016 R7
Rejeição a Lula é a maior entre 
possíveis presidenciáveis, aponta 
Ibope

http://noticias.r7.com/brasil/rejeicao-a-lula-e-a-maior-
entre-possiveis-presidenciaveis-aponta-ibope-
22022016



Lula 17/02/2016 Istoé
Acho importante que o Lula preste 
esclarecimentos à sociedade

http://www.istoe.com.br/reportagens/446734_ACHO+I
MPORTANTE+QUE+O+LULA+PRESTE+ESCLARECI
MENTOS+A+SOCIEDADE+?pathImagens=&path=&a
ctualArea=internalPage

Lula 15/02/2016 Época
MPF investiga se Lula fez lobby na 
Presidência pela Odebrecht

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/mpf-
investiga-se-lula-fez-lobby-na-presidencia-pela-
odebrecht.html

Lula 15/02/2016 Istoé Será possível blindar Lula?
http://www.istoe.com.br/reportagens/446370_SERA+P
OSSIVEL+BLINDAR+LULA+?pathImagens=&path=&a
ctualArea=internalPage

Lula 11/02/2016 Carta Capital
Muito além das fronteiras do 
ridículo

http://www.cartacapital.com.br/revista/887/muito-alem-
das-fronteiras-do-ridiculo

Lula 04/02/2016 Época
Favores a Lula na mira dos 
investigadores

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/favores-
lula-na-mira-dos-investigadores.html

Lula 01/02/2016 Época
Exclusivo: Documentos revelam 
que Lula e família viajaram 111 
vezes a sítio de Atibaia

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/exclusiv
o-documentos-revelam-que-lula-e-familia-viajaram-
111-vezes-sitio-de-atibaia.html

Lula 01/02/2016 Istoé
PT defende Lula em rede nacional 
e diz que ele continua no coração 
do povo

http://www.istoe.com.br/reportagens/445733_PT+DEF
ENDE+LULA+EM+REDE+NACIONAL+E+DIZ+QUE+
ELE+CONTINUA+NO+CORACAO+DO+POVO?pathI
magens=&path=&actualArea=internalPage

Operação Alba Branca 

(Merendas em SP)
18/02/2016 UOL

Justiça manda governo de SP 
entregar contratos com 
cooperativas da merenda

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2016/02/18/justica-manda-educacao-de-
alckmin-entregar-contratos-com-cooperativas-da-
merenda.htm

Operação Alba Branca 

(Merendas em SP)
12/02/2016 Carta Capital

O merendão se aproxima do 
primeiro escalão de Alckmin

http://www.cartacapital.com.br/revista/888/o-merendao-
azeda

Operação Alba Branca 

(Merendas em SP)
12/02/2016 Estadão

Acredito na inocência de Capez, 
afirma Alckmin

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,a-verdade-
vai-aparecer--afirma-fernando-capez-sobre-alba-
branca,10000016002

Operação Alba Branca 

(Merendas em SP)
12/02/2016 Istoé

Acredito na inocência de Capez, 
diz Alckmin

http://www.istoe.com.br/reportagens/446407_ACREDI
TO+NA+INOCENCIA+DE+CAPEZ+DIZ+ALCKMIN?pa
thImagens=&path=&actualArea=internalPage

Operação Alba Branca 

(Merendas em SP)
11/02/2016 VEJA

PSDB instaura processo disciplinar 
contra ex-braço-direito da Casa 
Civil de Alckmin

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/psdb-instaura-
processo-disciplinar-contra-ex-braco-direito-da-casa-
civil-de-alckmin



Operação Lava Jato 29/02/2016 Época
João Santana: mais que um 
marqueteiro

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/joao-
santana-mais-que-um-marqueteiro.html

Operação Lava Jato 29/02/2016 R7
Justiça bloqueia R$ 28,7 milhões 
da mulher de marqueteiro do PT

http://noticias.r7.com/brasil/justica-bloqueia-r-287-
milhoes-da-mulher-de-marqueteiro-do-pt-29022016

Operação Lava Jato 29/02/2016 TERRA
Lula entra com habeas corpus 
preventivo no TJ-SP, diz jornal

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/lava-jato/lula-
pede-habeas-corpus-preventivo-diz-
folha,bc3510814e1aaa0235de250fbe7d95a634rxpxsn.
html

Operação Lava Jato 29/02/2016 VEJA
Lava Jato investiga Lula por 
suspeita de vantagens indevidas 
durante o mandato

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lava-jato-investiga-
lula-por-suspeita-de-vantagens-indevidas-durante-o-
mandato

Operação Lava Jato 29/02/2016 VEJA
Lula afirma que não vai 
comparecer a depoimento. Defesa 
tenta evitar condução coercitiva

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-afirma-que-
nao-vai-comparecer-a-depoimento-defesa-tenta-evitar-
conducao-coercitiva

Operação Lava Jato 29/02/2016 VEJA STF nega indulto a José Dirceu
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/stf-nega-indulto-a-
jose-dirceu

Operação Lava Jato 26/02/2016 Época
Empresa do marqueteiro João 
Santana deve quase R$ 180 mil ao 
governo

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/0
2/empresa-do-marqueteiro-joao-santana-deve-quase-r-
180-mil-ao-governo.html

Operação Lava Jato 26/02/2016 Época João Santana: o fim do feitiço
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/joao-
santana-o-fim-do-feitico.html

Operação Lava Jato 26/02/2016 Istoé
Delator fez 85 ligações para 
Vaccari, indica força-tarefa

http://www.istoe.com.br/reportagens/447371_DELATO
R+FEZ+85+LIGACOES+PARA+VACCARI+INDICA+F
ORCA+TAREFA?pathImagens=&path=&actualArea=in
ternalPage

Operação Lava Jato 26/02/2016 R7
PF pede prorrogação de prisão de 
Santana com base em novas 
provas encontradas

http://noticias.r7.com/brasil/pf-pede-prorrogacao-de-
prisao-de-santana-com-base-em-novas-provas-
encontradas-26022016

Operação Lava Jato 26/02/2016 TERRA
TSE pede investigação de 7 
empresas da campanha de Dilma

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/tse-pede-
investigacao-de-7-empresas-da-campanha-de-
dilma,9efba3377043a64cd8d91a875dab3e4bb1sznmtt
.html

Operação Lava Jato 26/02/2016 VEJA
A rede de 'acarajés quentinhos' de 
Marcelo Odebrecht

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/a-rede-de-
acarajes-quentinhos-de-marcelo-odebrecht

Operação Lava Jato 26/02/2016 VEJA
Justiça prorroga prisão do 
marqueteiro João Santana e da 
esposa Mônica Moura

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/justica-prorroga-
prisao-do-marqueteiro-joao-santana-e-da-esposa-
monica-moura



Operação Lava Jato 26/02/2016 VEJA
Ministério Público marca 
depoimento de Lula, Marisa e 
Lulinha para próxima quinta

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-
line/judiciario/ministerio-publico-marca-depoimento-de-
lula-marisa-e-lulinha-para-proxima-quinta/

Operação Lava Jato 25/02/2016 Época
EXCLUSIVO: Odebrecht pagou R$ 
4 milhões para João Santana no 
Brasil em 2014, diz PF

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/exclusiv
o-odebrecht-pagou-r-4-milhoes-para-joao-santana-no-
brasil-em-2014-diz-pf.html

Operação Lava Jato 25/02/2016 Estadão
Offshore ligada a estaleiro pagou 
US$ 4,5 mi a Santana

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/offshore-que-pagou-us-45-mi-a-joao-santana-
recebia-de-estaleiro-contratado-da-petrobras/

Operação Lava Jato 25/02/2016 Estadão
Offshore ligada a estaleiro pagou 
US$ 4,5 mi a Santana

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/offshore-que-pagou-us-45-mi-a-joao-santana-
recebia-de-estaleiro-contratado-da-petrobras/

Operação Lava Jato 25/02/2016 Istoé
Conta secreta era uma 'poupança' 
para a aposentadoria, diz João 
Santana

http://www.istoe.com.br/reportagens/447333_CONTA+
SECRETA+ERA+UMA+POUPANCA+PARA+A+APOS
ENTADORIA+DIZ+JOAO+SANTANA?pathImagens=&
path=&actualArea=internalPage

Operação Lava Jato 25/02/2016 Istoé
Em documento, PT sugere uso de 
reservas e novos impostos para 
País sair da crise

http://www.istoe.com.br/reportagens/447335_EM+DO
CUMENTO+PT+SUGERE+USO+DE+RESERVAS+E+
NOVOS+IMPOSTOS+PARA+PAIS+SAIR+DA+CRISE
?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

Operação Lava Jato 25/02/2016 TERRA
Repasse para conta secreta foi 
acertado em escritório de operador 
de propina

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/201
60225/repasse-para-conta-secreta-foi-acertado-
escritorio-operador-propina/346763

Operação Lava Jato 25/02/2016 VEJA
João Santana admite caixa dois, 
mas diz que não sabe origem do 
dinheiro no exterior

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/joao-santana-
admite-caixa-dois-mas-diz-que-nao-sabe-origem-do-
dinheiro-no-exterior

Operação Lava Jato 25/02/2016 VEJA
Mulher de João Santana admite 
caixa dois na campanha de Chávez 
e implica Odebrecht

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mulher-de-joao-
santana-admite-caixa-dois-na-campanha-de-chavez-e-
implica-odebrecht

Operação Lava Jato 24/02/2016 Época
Celso de Mello acolhe pedido para 
investigar Mercadante, Aloysio 
Nunes e Haddad

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/0
2/celso-de-mello-acolhe-pedido-para-investigar-
mercadante-aloysio-nunes-e-haddad-no-petrolao.html



Operação Lava Jato 24/02/2016 Época
Investigado na Lava Jato, gerente 
da Petrobras pede demissão

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/investig
ado-na-lava-jato-gerente-da-petrobras-pede-
demissao.html

Operação Lava Jato 24/02/2016 Estadão
Marqueteiro recebeu US$ 1,5 
milhão na Suíça durante campanha 
de Dilma em 2014

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/operador-transferiu-us-15-mi-para-conta-
secreta-de-santana-durante-campanha-de-2014/

Operação Lava Jato 24/02/2016 Istoé
João Santana retificou todas as 
declarações à Receita de 2010 a 
2014

http://www.istoe.com.br/reportagens/447232_JOAO+S
ANTANA+RETIFICOU+TODAS+AS+DECLARACOES
+A+RECEITA+DE+2010+A+2014?pathImagens=&pat
h=&actualArea=internalPage

Operação Lava Jato 24/02/2016 UOL
João Santana vai admitir que 
recebeu ilegalmente no exterior

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1742629-
joao-santana-vai-admitir-que-recebeu-ilegalmente-no-
exterior.shtml

Operação Lava Jato 24/02/2016 VEJA
Mônica Moura depõe por quatro 
horas e João Santana será ouvido 
amanhã

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/monica-moura-
depoe-por-quatro-horas-e-joao-santana-sera-ouvido-
amanha

Operação Lava Jato 23/02/2016 Época
PF apreende R$ 290 mil com 
gerente da Petrobras

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/pf-
apreende-r-290-mil-com-gerente-da-petrobras.html

Operação Lava Jato 23/02/2016 Época
Vídeo: Entenda a Operação 
Acarajé e a prisão de João 
Santana

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/video-
entenda-operacao-acaraje-e-denuncias-contra-joao-
santana.html

Operação Lava Jato 23/02/2016 Estadão
Marqueteiro de Dilma e Lula volta 
ao Brasil e se entrega à PF em SP

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,joao-
santana-desembarca-em-sao-paulo-e-segue-para-
curitiba,10000017792

Operação Lava Jato 23/02/2016 G1
João Santana chega ao Brasil após 
ter prisão decretada na Lava Jato

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/joao-
santana-chega-ao-brasil-apos-ter-prisao-decretada-na-
lava-jato.html

Operação Lava Jato 23/02/2016 Istoé
Jaques Wagner diz que Lava Jato 
não investiga campanha de Dilma

http://www.istoe.com.br/reportagens/447147_JAQUES
+WAGNER+DIZ+QUE+LAVA+JATO+NAO+INVESTIG
A+CAMPANHA+DE+DILMA?pathImagens=&path=&a
ctualArea=internalPage

Operação Lava Jato 23/02/2016 UOL
‘Não sou uma Brastemp, mas não 
sou burro’, diz Delcídio, negando 
ameaça a senadores

http://painel.blogfolha.uol.com.br/2016/02/23/nao-sou-
uma-brastemp-mas-nao-sou-burro-diz-delcidio-
negando-ameaca-a-senadores/

Operação Lava Jato 23/02/2016 UOL
Com prisão decretada, João 
Santana e sua mulher chegam ao 
Brasil

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1742270-
com-prisao-decretada-joao-santana-e-sua-mulher-
chegam-ao-brasil.shtml



Operação Lava Jato 23/02/2016 VEJA
Alvo da Operação Lava Jato, 
marqueteiro do PT chega ao Brasil

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/publicitario-joao-
santana-desembarca-na-manha-de-hoje-em-
guarulhos

Operação Lava Jato 23/02/2016 VEJA
PSDB formaliza pedido para que 
provas da Acarajé sejam incluídas 
em ação contra Dilma

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/psdb-pede-que-
provas-da-fase-acaraje-sejam-incluidas-em-processo-
de-cassacao-de-dilma

Operação Lava Jato 22/02/2016 Carta Capital
Lava Jato coloca campanhas do 
PT no alvo

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/lava-
jato-coloca-campanhas-do-pt-no-alvo

Operação Lava Jato 22/02/2016 Época E a Lava Jato pegou João Santana
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/e-lava-
jato-pegou-joao-santana.html

Operação Lava Jato 22/02/2016 Época
Lobista investigado na Lava Jato 
coleciona carros antigos 

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/0
2/lobista-investigado-na-lava-jato-coleciona-carros-
antigos.html

Operação Lava Jato 22/02/2016 Época
Problemas à vista para Dilma e 
Lula

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/problem
as-vista-para-dilma-e-lula.html

Operação Lava Jato 22/02/2016 Estadão
Marqueteiro de Dilma e Lula tem 
prisão decretada na Lava Jato

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/marqueteiro-do-pt-tem-prisao-decretada-em-
23a-fase-da-lava-jato/

Operação Lava Jato 22/02/2016 G1
AO VIVO: autoridades detalham 
fase da Lava Jato que mira 
marqueteiro do PT

http://g1.globo.com/pr/parana/ao-vivo/operacao-lava-
jato.html

Operação Lava Jato 22/02/2016 G1
Após deixar a prisão, Delcídio deve 
voltar ao Senado nesta semana

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/apos-
deixar-prisao-delcidio-deve-voltar-ao-senado-nesta-
semana.html

Operação Lava Jato 22/02/2016 G1
Mulher de João Santana diz que 
eles esperam mandado para voltar 
ao país

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/2016/02/mulher-de-joao-santana-diz-que-
eles-esperam-mandado-para-voltar-ao-pais.html

Operação Lava Jato 22/02/2016 Istoé
Nova operação coloca mandato de 
Dilma no centro da Lava Jato

http://www.istoe.com.br/reportagens/447046_NOVA+
OPERACAO+COLOCA+MANDATO+DE+DILMA+NO+
CENTRO+DA+LAVA+JATO?pathImagens=&path=&ac
tualArea=internalPage

Operação Lava Jato 22/02/2016 Istoé
Sérgio moro determina bloqueio de 
R$ 25 milhões de João Santana

http://www.istoe.com.br/reportagens/447063_SERGIO
+MORO+DETERMINA+BLOQUEIO+DE+R+25+MILH
OES+DE+JOAO+SANTANA?pathImagens=&path=&a
ctualArea=internalPage

Operação Lava Jato 22/02/2016 TERRA
Justiça bloqueia imóvel de R$ 3 
milhões de João Santana

http://noticias.r7.com/brasil/justica-bloqueia-imovel-de-
r-3-milhoes-de-joao-santana-22022016



Operação Lava Jato 22/02/2016 TERRA
Marqueteiro do PT tem prisão 
decretada em 23ª fase da Lava 
Jato

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/201
60222/marqueteiro-tem-prisao-decretada-fase-lava-
jato/345258

Operação Lava Jato 22/02/2016 UOL
Delcídio do Amaral ameaça 
entregar colegas caso seja 
cassado

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741714-
delcidio-do-amaral-ameaca-entregar-colegas-caso-
seja-cassado.shtml

Operação Lava Jato 22/02/2016 UOL
João Santana, marqueteiro do PT, 
e Odebrecht são alvo da Lava Jato

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1741802-
policia-federal-inicia-23-fase-da-operacao-lava-
jato.shtml

Operação Lava Jato 22/02/2016 VEJA
Lava Jato identifica planilha com 
repasses da Odebrecht para 
campanhas petistas

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lava-jato-identifica-
planilha-com-repasses-da-odebrecht-para-campanhas-
petistas

Operação Lava Jato 22/02/2016 VEJA
Marqueteiro do PT diz que volta ao 
Brasil nas próximas horas

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/marqueteiro-do-pt-
diz-que-volta-ao-pais-nas-proximas-horas

Operação Lava Jato 19/02/2016 Istoé
Ministro Teori Zavascki coloca 
senador Delcídio do Amaral em 
liberdade

http://www.istoe.com.br/reportagens/446917_MINISTR
O+TEORI+ZAVASCKI+COLOCA+SENADOR+DELCI
DIO+DO+AMARAL+EM+LIBERDADE?pathImagens=
&path=&actualArea=internalPage

Operação Lava Jato 19/02/2016 R7
Supremo manda soltar senador 
Delcídio do Amaral

http://noticias.r7.com/brasil/supremo-manda-soltar-
senador-delcidio-do-amaral-19022016

Operação Lava Jato 19/02/2016 TERRA
STF acata pedido da PGR e 
arquiva investigação contra Aécio

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/lava-jato/stf-
arquiva-investigacao-contra-aecio-
neves,92a86297120a81d7c16d72a472f72e6f66ard88t
.html

Operação Lava Jato 19/02/2016 VEJA
Sem tornozeleira, Delcídio voltará a 
exercer cargo de senador

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-
line/congresso/sem-tornozeleira-delcidio-voltara-a-
exercer-cargo-de-senador/

Operação Lava Jato 19/02/2016 VEJA
Vaccari não falará em depoimento 
sobre investigação de Lula, diz 
defesa

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/vaccari-nao-falara-
em-depoimento-sobre-investigacao-de-lula-diz-defesa-
02

Operação Lava Jato 18/02/2016 Estadão
Advogados alertam para danos 
irreparáveis com decisão do STF

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/advogados-alertam-para-danos-irreparaveis-
no-rastro-de-decisao-do-supremo/

Operação Lava Jato 18/02/2016 VEJA
Moro diz que STF "fechou uma das 
janelas da impunidade" no Brasil

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/moro-diz-que-stf-
fechou-uma-das-janelas-da-impunidade-no-brasil



Operação Lava Jato 17/02/2016 G1
Conselho não pode interferir no 
depoimento de Lula, diz procurador

http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2016/02/conselho-nao-pode-interferir-no-
depoimento-de-lula-diz-procurador.html

Operação Lava Jato 17/02/2016 UOL
Bumlai deve dizer que reformou 
sítio frequentado por Lula a pedido 
de Marisa

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/
2016/02/1740147-bumlai-deve-dizer-que-reformou-
sitio-frequentado-por-lula-a-pedido-de-marisa.shtml

Operação Lava Jato 17/02/2016 VEJA
STF libera prisão depois de 
julgamento em 2ª instância

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/stf-libera-prisao-
depois-de-decisao-em-2-instancia

Operação Lava Jato 16/02/2016 Estadão
Não aguento mais falar de 
investigação', diz petista

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,%E2%80%
9Cnao-aguento-mais-falar-disso--afirma-lula-sobre-
investigacoes-contra-ele,10000016551

Operação Lava Jato 16/02/2016 Istoé
Procurador eleitoral defende 
provas da Lava Jato em ação 
contra Dilma e Temer

http://www.istoe.com.br/reportagens/446612_PROCU
RADOR+ELEITORAL+DEFENDE+PROVAS+DA+LAV
A+JATO+EM+ACAO+CONTRA+DILMA+E+TEMER?p
athImagens=&path=&actualArea=internalPage

Operação Lava Jato 16/02/2016 VEJA
STF decide manter carros de luxo 
em poder de Collor

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/lava-jato/lava-
jato-stf-mantem-carros-de-luxo-em-poder-de-
collor,3276479ce04f37cd18e334c332d845667w2arq2
7.html

Operação Lava Jato 15/02/2016 VEJA
Ministro Gilmar Mendes diz que 
dinheiro do petrolão pode 
abastecer eleições em 2016

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/ministro-gilmar-
mendes-diz-que-dinheiro-do-petrolao-pode-abastecer-
eleicoes-em-2016

Operação Lava Jato 12/02/2016 G1
Janot defende delações na Lava 
Jato em parecer enviado ao 
Supremo

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/2016/02/janot-defende-delacoes-na-lava-
jato-em-parecer-enviado-ao-supremo.html

Operação Lava Jato 12/02/2016 VEJA
Marisa Letícia inspecionou 
pessoalmente as reformas no sítio 
Santa Bárbara

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dona-marisa-
leticia-inspecionou-pessoalmente-as-reformas-no-sitio-
santa-barbara

Operação Lava Jato 12/02/2016 VEJA
Transportadora entregou 37 caixas 
de bebida no sítio da família Lula

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/transportadora-
entregou-37-caixas-de-bebida-no-sitio-da-familia-lula



Operação Lava Jato 11/02/2016 TERRA
Ex-ministro argentino é denunciado 
por ligação com Cerveró

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/lava-jato/ex-
ministro-argentino-e-denunciado-por-ligacao-com-
cervero,63ef9dfac6c421a10450931020dcea9amptzu3
78.html

Operação Lava Jato 11/02/2016 UOL
Lula diz que está numa gincana 
com golpes abaixo da linha da 
cintura

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/
2016/02/1738400-lula-esta-se-sentindo-no-meio-de-
uma-gincana-entre-pf-e-mpf.shtml

Operação Lava Jato 11/02/2016 VEJA
Justiça do Rio devolve liberdade ao 
presidente da Andrade Gutierrez

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/justica-do-rio-
devolve-liberdade-ao-presidente-da-andrade-gutierrez

Operação Lava Jato 05/02/2016 Estadão
Escritório de compadre de Lula 
lavrou compra de sítio

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,compra-de-
sitio-em-atibaia-foi-lavrada-em-escritorio-do-compadre-
de-lula,10000015050

Operação Lava Jato 05/02/2016 Istoé Conexão Argentina
http://www.istoe.com.br/reportagens/445931_CONEX
AO+ARGENTINA?pathImagens=&path=&actualArea=i
nternalPage

Operação Lava Jato 05/02/2016 Istoé Renan e o empreiteiro
http://www.istoe.com.br/reportagens/445928_RENAN+
E+O+EMPREITEIRO?pathImagens=&path=&actualAr
ea=internalPage

Operação Lava Jato 04/02/2016 Carta Capital
Empresa investigada na Lava Jato 
fez contratos sem licitação em SP

http://www.cartacapital.com.br/revista/887/empresa-
investigada-na-lava-jato-fez-contratos-sem-licitacao-
em-sp

Operação Lava Jato 04/02/2016 Carta Capital
Nova citação de Aécio na Lava 
Jato ressuscita escândalo de 
Furnas

http://www.cartacapital.com.br/blogs/direto-de-sao-
paulo/nova-citacao-de-aecio-na-lava-jato-ressuscita-
escandalo-de-furnas

Operação Lava Jato 04/02/2016 Istoé Conexão Argentina
http://www.istoe.com.br/reportagens/445931_CONEX
AO+ARGENTINA?pathImagens=&path=&actualArea=i
nternalPage

Operação Lava Jato 04/02/2016 Istoé Renan e o empreiteiro
http://www.istoe.com.br/reportagens/445928_RENAN+
E+O+EMPREITEIRO?pathImagens=&path=&actualAr
ea=internalPage

Operação Lava Jato 03/02/2016 Carta Capital
Empresa investigada na Lava Jato 
fez contratos sem licitação em SP

http://www.cartacapital.com.br/revista/887/empresa-
investigada-na-lava-jato-fez-contratos-sem-licitacao-
em-sp

Operação Lava Jato 03/02/2016 Época
Defesa de Delcídio diz que 
gravação foi “armadilha”

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/defesa-
de-delcidio-diz-que-gravacao-foi-armadilha.html



Operação Lava Jato 03/02/2016 G1
Defesa de Delcídio pede ao STF 
anulação de prova contra senador

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/2016/02/advogados-de-delcidio-
apresentam-defesa-do-senador-para-o-stf.html

Operação Lava Jato 03/02/2016 Istoé
Delcídio quer anular gravação que 
justificou sua prisão

http://www.istoe.com.br/reportagens/445878_DELCIDI
O+QUER+ANULAR+GRAVACAO+QUE+JUSTIFICO
U+SUA+PRISAO?pathImagens=&path=&actualArea=i
nternalPage

Operação Lava Jato 01/02/2016 Carta Capital
Zelada, o homem que preocupa 
Temer, é condenado

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/eventu
al-delacao-de-zelada-ex-diretor-da-petrobras-
preocupa-temer

Operação Lava Jato 01/02/2016 Época
Zelada, ex-diretor da Petrobras, é 
condenado a 12 anos na Lava Jato

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/zel
ada-ex-diretor-da-petrobras-e-condenado-12-anos-na-
lava-jato.html

Operação Lava Jato 01/02/2016 Estadão
Collor gastou R$ 16,4 mi em 4 
anos com despesas de consumo, 
indica PF

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/pericia-da-pf-revela-que-collor-gastou-r-164-
mi-em-quatro-anos-com-despesas-de-consumo/

Operação Lava Jato 01/02/2016 Istoé
Dirceu diz que 'uma ou duas vezes 
por mês' viajava no jatinho de 
delator

http://www.istoe.com.br/reportagens/445740_DIRCEU
+DIZ+QUE+UMA+OU+DUAS+VEZES+POR+MES+VI
AJAVA+NO+JATINHO+DE+DELATOR?pathImagens=
&path=&actualArea=internalPage

Operação Lava Jato 01/02/2016 R7
Lava Jato: Justiça condena ex-
diretor da Petrobras a 12 anos de 
cadeia

http://noticias.r7.com/brasil/lava-jato-justica-condena-
ex-diretor-da-petrobras-a-12-anos-de-cadeia-
01022016

Operação Lava Jato 15/02/2016 VEJA

Em Parlamento dominado pela 
oposição, Maduro defende estado 
de emergência contra 'guerra 
econômica'

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/maduro-vai-pela-
primeira-vez-a-parlamento-dominado-pela-oposicao

Operação Zelotes 26/02/2016 Carta Capital
Zelotes volta às ruas com foco 
original e atinge a Gerdau

http://www.cartacapital.com.br/politica/operacao-
zelotes-volta-as-ruas-com-foco-original

Operação Zelotes 25/02/2016 Estadão
Nova fase da Zelotes mira grupo 
Gerdau

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/empresa-de-gerdau-e-suspeita-de-tentar-
anular-r-15-bi-de-debito-no-carf/

Operação Zelotes 25/02/2016 G1
Polícia realiza 6ª fase da Zelotes 
com foco no grupo Gerdau

http://g1.globo.com/politica/operacao-
zelotes/noticia/2016/02/policia-realiza-6-fase-da-
zelotes-com-18-mandados-de-busca-e-
apreensao.html



Operação Zelotes 25/02/2016 Istoé
Gerdau usou empresas para 
'dissimular' pagamentos a 
conselheiros, suspeita PF

http://www.istoe.com.br/reportagens/447336_GERDA
U+USOU+EMPRESAS+PARA+DISSIMULAR+PAGA
MENTOS+A+CONSELHEIROS+SUSPEITA+PF?pathI
magens=&path=&actualArea=internalPage

Operação Zelotes 25/02/2016 UOL
PF deflagra operação que tem 
grupo Gerdau como alvo

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1743132-
pf-deflagra-operacao-que-tem-gerdau-como-
alvo.shtml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
29/02/2016 Época

O zika vai atrapalhar as 
Olimpíadas?

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/o-zika-
vai-atrapalhar-olimpiadas.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
29/02/2016 Istoé

Maioria é contra autorizar aborto 
para grávidas com zika, aponta 
pesquisa

http://www.istoe.com.br/reportagens/447546_MAIORI
A+E+CONTRA+AUTORIZAR+ABORTO+PARA+GRA
VIDAS+COM+ZIKA+APONTA+PESQUISA?pathImag
ens=&path=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
29/02/2016 UOL

Maioria dos brasileiros desaprova 
aborto mesmo com microcefalia

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/17444
76-maioria-dos-brasileiros-desaprova-aborto-mesmo-
com-microcefalia.shtml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
24/02/2016 G1

Diretora da OMS acompanha 
ações de combate ao vírus da zika 
em PE

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/02/direto
ra-da-oms-acompanha-acoes-de-combate-ao-virus-da-
zika-em-pe.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
24/02/2016 TERRA

Crise de zika "vai piorar antes de 
melhorar", diz chefe da OMS, em 
visita ao Brasil

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/201
60224/crise-zika-vai-piorar-antes-melhorar-diz-chefe-
oms-visita-brasil/346365

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
23/02/2016 Carta Capital

Há clara correlação do aumento de 
casos de microcefalia com o zika

http://www.cartacapital.com.br/blogs/cartas-da-
esplanada/ha-clara-correlacao-do-aumento-de-casos-
de-microcefalia-com-o-zika

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
22/02/2016 Istoé

Começa a última fase de teste da 
vacina contra a dengue do Butantã

http://www.istoe.com.br/reportagens/447064_COMEC
A+A+ULTIMA+FASE+DE+TESTE+DA+VACINA+CON
TRA+A+DENGUE+DO+BUTANTA?pathImagens=&pa
th=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
22/02/2016 R7

Exames atrasam e 3.935 famílias 
ficam sem saber se o filho tem 
microcefalia

http://noticias.r7.com/saude/exames-atrasam-e-3935-
familias-ficam-sem-saber-se-o-filho-tem-microcefalia-
22022016

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
19/02/2016 Época

Cientistas querem infectar o Aedes 
aegypti com bactérias para evitar a 
transmissão de vírus

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/cientistas-
querem-infectar-o-aedes-aegypti-com-bacterias-para-
evitar-transmissao-de-virus.html



Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
19/02/2016 R7

É impossível que vacina tenha 
causado surto de microcefalia, diz 
infectologista

http://noticias.r7.com/saude/e-impossivel-que-vacina-
tenha-causado-surto-de-microcefalia-diz-infectologista-
19022016

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
18/02/2016 Carta Capital

O zika se expande, e a 
desinformação também

http://www.cartacapital.com.br/revista/888/medalha-de-
ouro-da-desinformacao

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
18/02/2016 Época

Além da microcefalia: o que é a 
Síndrome Congênita do Vírus Zika

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/alem-da-
microcefalia-o-que-e-sindrome-congenita-do-virus-
zika.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
18/02/2016 Estadão

Brasil tem cinco casos de Guillain-
Barré por dia

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pais-tem-5-
casos-de-guillain-barre-por-dia--aumento-de-
19,10000016941

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
18/02/2016 Istoé

Contracepção é um 'mal menor' 
diante de casos de zika, diz papa

http://www.istoe.com.br/reportagens/446809_CONTR
ACEPCAO+E+UM+MAL+MENOR+DIANTE+DE+CAS
OS+DE+ZIKA+DIZ+PAPA?pathImagens=&path=&actu
alArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
18/02/2016 Istoé

Pesquisadores da UFRJ mapeiam 
genoma do Zika

http://www.istoe.com.br/reportagens/446816_PESQUI
SADORES+DA+UFRJ+MAPEIAM+GENOMA+DO+ZI
KA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
18/02/2016 UOL

Casos de zika entram para lista de 
doenças de notificação obrigatória

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/estado/2016/02/18/casos-de-zika-entram-para-
lista-de-doencas-de-notificacao-obrigatoria.htm

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
17/02/2016 Época

Butantan estuda soro antizika para 
grávidas

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/butantan-
estuda-soro-antizika-para-gravidas.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
17/02/2016 R7

Mais de 1.200 moradores de SP 
negam acesso de agente de 
combate ao Aedes

http://noticias.r7.com/saude/mais-de-1200-moradores-
de-sp-negam-acesso-de-agente-de-combate-ao-
aedes-17022016

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
17/02/2016 UOL

Brasil receberá maior parte dos 
US$ 56 milhões da OMS para 
combate à zika

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2016/02/17/brasil-recebera-maior-
parte-dos-us-56-milhoes-da-oms-para-combate-a-
zika.htm

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 Carta Capital

O zika e o descaso na saúde 
pública

http://www.cartacapital.com.br/revista/886/e-haja-
mosquitos

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 Época

Caça ao Aedes aegypti nas 
dependências da Presidência da 
República

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/0
2/caca-ao-aedes-aegypti-nas-dependencias-e-imoveis-
da-presidencia-da-republica.html



Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 Época

O COI deveria cancelar as 
Olimpíadas do Rio, mas não o fará, 
diz Lee Igel

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/o-coi-
deveria-cancelar-olimpiadas-do-rio-mas-nao-o-fara-diz-
lee-igel.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 Época

O que o boato sobre o larvicida que 
"causa" microcefalia diz sobre 
nosso medo de epidemias

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/o-que-o-
boato-sobre-o-larvicida-que-causa-microcefalia-diz-
sobre-nosso-medo-de-epidemias.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 G1

OMS defende teste com mosquito 
transgênico e bactéria contra o zika

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/oms-
defende-teste-com-mosquitos-transgenico-e-bacteria-
contra-o-zika.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 R7

Funcionários deixam embaixadas 
dos EUA por medo de zika

http://noticias.r7.com/saude/funcionarios-deixam-
embaixadas-dos-eua-por-medo-de-zika-16022016

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
16/02/2016 UOL

Governo federal e Estados cortam 
recursos contra epidemias

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/17398
98-governos-gastam-menos-contra-epidemias.shtml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
15/02/2016 Época

Por que estamos perdendo a 
guerra contra o Aedes aegypti

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/por-que-
estamos-perdendo-guerra-contra-o-aedes-
aegypti.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
15/02/2016 Estadão

Zika pode provocar alteração 
neurológica até a idade escolar, 
acreditam médicos

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,zika-pode-
provocar-alteracao-neurologica-ate-a-idade-escolar--
acreditam-medicos,10000016352

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
15/02/2016 UOL

Estudos apontam maior taxa de 
microcefalia em 'era pré zika'

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/17396
10-estudos-apontam-maior-taxa-de-microcefalia-em-
era-pre-zika.shtml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
12/02/2016 Época

Médicos investigam relação de zika 
vírus com dois casos de 
hidrocefalia

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/me
dicos-investigam-relacao-de-zika-virus-com-dois-
casos-de-hidrocefalia-diz-jornal.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
12/02/2016 Época

Testes em larga escala da vacina 
contra o zika devem demorar 18 
meses, diz OMS

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/test
es-em-larga-escala-da-vacina-contra-o-zika-devem-
demorar-18-meses-diz-oms.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
12/02/2016 Estadão

Grupo prepara ação no STF para 
permitir aborto em caso de zika

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-
prepara-acao-no-stf-para-permitir-aborto-em-caso-de-
zika,10000016037

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
12/02/2016 G1

Corrida pela vacina do zika já tem 
15 laboratórios envolvidos, diz 
OMS

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/corrida-
pela-vacina-do-zika-ja-tem-15-laboratorios-envolvidos-
diz-oms.html



Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
12/02/2016 UOL

Brasil tem 462 casos confirmados 
de microcefalia

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2016/02/12/brasil-tem-462-casos-
confirmados-de-microcefalia.htm

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 Época

Ministério da Saúde confirma 
terceira morte por zika

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/min
isterio-da-saude-confirma-terceira-morte-por-zika.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 Época

Novo estudo mostra relação de 
zika com microcefalia

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/nov
o-estudo-mostra-relacao-de-zika-com-
microcefalia.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 Estadão

País confirma 3ª morte por zika; 
caso é levado à OMS

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-
confirma-a-3-morte-por-zika-e-amplia-duvidas-sobre-
alcance-do-virus,10000015772

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 G1

Ministério da Saúde confirma 
terceira morte relacionada ao vírus 
da zika

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-
norte/noticia/2016/02/ministerio-da-saude-confirma-
terceira-morte-pelo-virus-da-zika.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 istoé

Vacina contra Zika pode ser 
desenvolvida em até um ano, diz 
ministro da Saúde

http://www.istoe.com.br/reportagens/446309_VACINA
+CONTRA+ZIKA+PODE+SER+DESENVOLVIDA+EM
+ATE+UM+ANO+DIZ+MINISTRO+DA+SAUDE?pathI
magens=&path=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 UOL

Estudo confirma relação de zika 
com casos de microcefalia

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/02/17385
83-estudo-americano-confirma-relacao-de-zika-com-
casos-de-microcefalia.shtml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
11/02/2016 UOL

Para Idec, turista que cancelar 
viagem por medo de zika não deve 
ser multado

http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2016/02/1738375-
para-idec-turista-que-cancelar-viagem-por-medo-de-
zika-nao-deve-ser-multado.shtml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
08/02/2016 Época

Atletas preocupados com o zika 
devem considerar não ir às 
Olimpíadas, diz comitê dos EUA

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/atle
tas-preocupados-com-o-zika-nao-devem-ir-olimpiadas-
do-brasil-dizem-autoridades-dos-eua.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
08/02/2016 Istoé

Evolução de crianças com 
microcefalia depende de repetição 
e paciência

http://www.istoe.com.br/reportagens/446163_EVOLUC
AO+DE+CRIANCAS+COM+MICROCEFALIA+DEPEN
DE+DE+REPETICAO+E+PACIENCIA?pathImagens=
&path=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 Época

Como se proteger contra o zika 
após a descoberta do vírus na 
saliva

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/como-se-
proteger-contra-o-zika-apos-descoberta-do-virus-na-
saliva.html



Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 Época

Países com zika devem permitir 
aborto, diz ONU

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/02/paises-
com-zika-devem-permitir-aborto-diz-onu.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 Época

Zika e microcefalia: Como 
gestantes e mães lidam com a 
epidemia que assusta o mundo

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/zika-e-
microcefalia-como-gestantes-e-maes-lidam-com-
epidemia-que-assusta-o-mundo.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 Estadão

ONU recomenda liberar aborto na 
América Latina para conter casos 
de microcefalia

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,contra-zika--
onu-recomenda-liberar-abordo-na-america-
latina,10000015136

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 G1

Chefe de Direitos Humanos da 
ONU defende direito de aborto por 
zika

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/chefe-de-
direitos-humanos-da-onu-defende-direito-de-aborto-
por-zika.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 G1

Fiocruz detecta vírus zika com 
potencial de infecção em saliva e 
urina

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/02/fiocruz-
detecta-virus-zika-com-potencial-de-infeccao-em-
saliva-e-urina.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 UOL

Fiocruz detecta potencial do zika 
vírus ser transmitido por saliva e 
urina

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2016/02/05/fiocruz-confirma-potencial-
de-zika-ser-transmitido-por-saliva-e-urina.htm

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
05/02/2016 UOL

Laboratórios privados reclamam 
que Brasil não libera amostras de 
zika

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/estado/2016/02/05/laboratorios-privados-
reclamam-que-brasil-nao-libera-amostrar-de-zika.htm

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
04/02/2016 Época

Zika e microcefalia: Como 
gestantes e mães lidam com a 
epidemia que assusta o mundo

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/zika-e-
microcefalia-como-gestantes-e-maes-lidam-com-
epidemia-que-assusta-o-mundo.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
04/02/2016 R7

Surto de microcefalia no Nordeste 
afeta turismo e Carnaval

http://noticias.r7.com/saude/surto-de-microcefalia-no-
nordeste-afeta-turismo-e-carnaval-04022016

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
03/02/2016 Época

A rubéola levou à legalização do 
aborto no Reino Unido. O zika fará 
o mesmo no Brasil?

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/rubeola-
levou-legalizacao-do-aborto-no-reino-unido-o-zika-fara-
o-mesmo-no-brasil.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
03/02/2016 Época

Zika: confirmadas novas formas de 
contágio

http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/zik
a-confirmadas-novas-formas-de-contagio.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
03/02/2016 R7

"Cada ultrassom que mostra a 
cabecinha dele normal é um alívio", 
diz grávida de 28 semanas sobre o 
risco do zika

http://noticias.r7.com/saude/cada-ultrassom-que-
mostra-a-cabecinha-dele-normal-e-um-alivio-diz-
gravida-de-28-semanas-sobre-o-risco-do-zika-
03022016



Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
03/02/2016 UOL

Situação está sob controle', diz 
ministro da Saúde sobre zika

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/estado/2016/02/03/situacao-esta-sob-controle-
diz-ministro-da-saude-sobre-zika.htm

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
02/02/2016 Carta Capital

“Brasil deve acumular 15 mil casos 
de microcefalia até o fim do ano”

http://www.cartacapital.com.br/blogs/cartas-da-
esplanada/201cbrasil-deve-acumular-15-mil-casos-de-
microcefalia-ate-o-fim-do-ano201d

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
02/02/2016 Istoé

Sanofi lança pesquisa para vacina 
contra zika

http://www.istoe.com.br/reportagens/445813_SANOFI
+LANCA+PESQUISA+PARA+VACINA+CONTRA+ZIK
A?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
01/02/2016 Carta Capital

OMS declara emergência mundial 
por causa do vírus zika

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/oms-
declara-emergencia-mundial-por-causa-do-virus-zika

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
01/02/2016 Época

OMS declara situação de 
emergência internacional por surto 
de zika vírus

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/oms-
declara-situacao-de-emergencia-internacional-por-
surto-de-zika-virus.html

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
01/02/2016 Istoé

OMS declara emergência 
internacional em saúde pública por 
Zika Vírus

http://www.istoe.com.br/reportagens/445732_OMS+D
ECLARA+EMERGENCIA+INTERNACIONAL+EM+SA
UDE+PUBLICA+POR+ZIKA+VIRUS?pathImagens=&p
ath=&actualArea=internalPage

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
01/02/2016 TERRA

OMS declara zika emergência 
internacional

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/ato-do-mpl-
tem-encenacao-artistica-contra-violencia-da-
pm,02474b9375c765839d231ce2ebdc6849kxxbf609.h
tml

Zika, microcefalia, 

dengue, Aedes
01/02/2016 VEJA

OMS declara emergência mundial 
de saúde pública por surto de zika

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/oms-declara-
emergencia-mundial-de-zika


