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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-01
Título: Brasil registra 929 mortes pela covid em 24 horas, maior número em seis
meses
Descrição: O Brasil registrou nesta terça-feira (1º) 929 mortes pela covid-19
nas últimas 24 horas. É o maior número desde 19 de agosto, quando foram
computados oficialmente 979 óbitos. A média móvel diária de mortos também subiu,
para 603 nos últimos sete dias, maior marca desde o início de setembro. No mesmo
período, foram mais 193.465 casos da doença confirmados em todo o país. Assim, a
média móvel de casos subiu para 186.985, a maior desde o início da pandemia no
Brasil, em março de 2020. Ao todo, o país tem mais de 628 mil mortes pela covid19 oficialmente registradas, e ultrapassou a marca dos 25,6 milhões de casos. Os
dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/brasilregistra-929-mortes-pela-covid-em-24-horas-maior-numero-em-seis-meses/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Entidades repudiam fala de diretor da EBC para minimizar Covid na
comunicação pública
Descrição: A OID (Organização Interamericana de Defensoras e Defensores das
Audiências) e a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) criticaram nesta terçafeira (1º) as falas do diretor-presidente da EBC (Empresa Brasil de
Comunicação), Glen Lopes Valente, que tem pressionado os veículos da estatal,
como a TV Brasil, a reduzirem a cobertura jornalística sobre a pandemia da
Covid-19.Leia mais (02/01/2022 - 18h56)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/entidades-repudiam-fala-de-diretor-da-ebcpara-minimizar-covid-na-comunicacao-publica.shtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 14:12:48
Título: ‘Eu só quero justiça. E peço: por favor, me ajudem’, diz mãe de congolês
assassinado no Rio
Descrição: Moïse Kabagambe foi espancado até a morte após se dirigir ao quiosque
Tropicália, no posto 8 da Barra da Tijuca, para cobrar pagamento em atraso
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eu-so-quero-justica-e-pecopor-favor-me-ajudem-diz-mae-de-congoles-assassinado-no-rio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 01:06:08
Título: Movimento negro fará atos pedindo justiça a Moïse, congolês brutalmente
assassinado no Rio
Descrição: Manifestações de cunho antirracista e antixenofobia acontecerão no
Rio de Janeiro, em frente ao quiosque em que Moïse foi assassinado, e em São
Paulo, no Masp
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimento-negro-atos-justica-moisecongoles/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-01
Título: Caetano Veloso lamenta morte de congolês e detona nome de quiosque:
“Fere a memória”
Descrição: O cantor Caetano Veloso disse hoje nas redes sociais ter chorado com
a história do assassinato do jovem congolês Moïse Kambagabe na Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro. O artista também lamentou o fato do quiosque ter o mesmo nome do
movimento político e artístico do qual participou, o tropicália.
Object 1

No Twitter o cantor comentou “chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moïse
Mujenyi Kabamgabe num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do Quiosque seja
Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência
encontra violência no Brasil.”
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/caetano-veloso-lamenta-mortemoise/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 11:23:36
Título: Mulher é resgatada da casa de pastor após anos de trabalho escravo e
abusos sexuais
Descrição: Família de Geraldo Braga da Cunha, da Assembleia de Deus, afirmou que
ela era \tratada como se fosse uma filha\ e que o relacionamento era \
consensual\. Empregada disse que tinha \nojo\ do pastor
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulher-casa-de-pastor-trabalhoescravo-abusos-sexuais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 20:31:32
Título: Barroso critica Bolsonaro e diz que ‘faltam adjetivos’ para qualificar
vazamento de inquérito
Descrição: O presidente do TSE declarou que o ex-capitão facilitou a exposição
do processo eleitoral a ataques de criminosos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/barroso-critica-bolsonaro-e-dizque-faltam-adjetivos-para-qualificar-vazamento-de-inquerito/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-01
Título: TSE critica Bolsonaro por vazamento e condena uso ‘mafioso’ das redes
Descrição: Na abertura do ano judiciário e sob a expectativa das eleições
presidenciais e parlamentares de outubro, o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, enfatizou o “combate à desinformação” e a
segurança da votação. Criticou tentativas de “tumultuar” o processo e citou
especificamente o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de dados relativos a
um inquérito sigiloso sobre ataque hacker. “Faltam adjetivos para qualificar a
atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a
ataques de criminosos”, afirmou Barroso. Na última sexta-feira (28), o
presidente da República descumpriu determinação do Supremo Tribunal
Federal (STF) e não compareceu à Polícia Federal para prestar depoimento sobre o
caso.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/tse-combatedesinformacao-redes-espaco-mafioso-bolsonaro-vazamento/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 23:40:02
Título: STF suspende atos da Funai que negavam proteção a áreas não homologadas
Descrição: Barroso entendeu que iniciativa coloca comunidades sob risco
sanitário e facilita invasões de grileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/stf-suspende-atos-da-funai-quenegavam-protecao-a-areas-nao-homologadas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 20:29:23
Título: Flávio Bolsonaro é citado em investigação do MP sobre compra de fuzis
pela Polícia Civil do Rio
Descrição: Subprocurador Lucas Rocha Furtado pede à presidência do TCU que apure
caso, revelado em reportagem da UOL
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/mp-suspeita-de-favorecimento-emcompra-de-fuzis-que-compromete-nome-de-flavio-bolsonaro
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 00:43:07
Título: EXCLUSIVO: Lobby de armas e fundo bilionário teriam financiado campanha
de Bolsonaro

Descrição: Site dos EUA publicou artigo após pesquisa sugerindo que a NRA
(National Rifle Association) e a MFS, um grupo de investimentos, estariam por
trás das obscuras e sigilosas viagens do clã aos EUA no período que antecedeu a
eleição de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-lobby-armas-fundo-teriamfinanciado-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 00:34:22
Título: “Petrobras hoje é uma empresa reduzida, mediocrizada e obtusa”, diz Jean
Paul Prates
Descrição: Senador falou sobre a explosão do preço da gasolina, que já
ultrapassou R$ 8 em alguns estados. “Estou abrindo o mercado porque eu gosto da
concorrência, disse o presidente da Petrobras... Ninguém diria isso sem ser
demitido no dia seguinte\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petrobras-empresa-reduzida-mediocrizadaobtusa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 16:37:35
Título: Assessores de Bolsonaro criam empresa e vendem curso ao Ministério da
Infraestrutura
Descrição: Dupla que ocupa cargo de confiança na Presidência cobrou R$ 17,2 mil
pela formação de colegas, Planalto vai investigar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/assessores-de-bolsonaro-criamempresa-e-vendem-curso-ao-ministerio-da-infraestrutura
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 06:16:44
Título: Temer volta à cena e atua em crise entre Bolsonaro e Moraes: ‘Dessa vez,
só transmiti a mensagem’
Descrição: Ex-presidente foi chamado por ministros do Planalto após seu sucessor
faltar a depoimento determinado pelo Supremo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-volta-a-cena-e-atua-emcrise-entre-bolsonaro-e-moraes-dessa-vez-so-transmiti-a-mensagem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 23:13:04
Título: Passando a boiada: Amazônia registra recorde de desmatamento em 2021
Descrição: Dados do Imazon mostram que região sofreu com a pior devastação em
mais de uma década. Política ambiental do governo Bolsonaro fomenta ações de
derrubada e queima da floresta, sobretudo em áreas federais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/passando-boiada-amazonia-recordedesmatamento-2021/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Ibama gastou menos da metade da verba disponível para fiscalização em
2021
Descrição: Dados do Observatório do Clima apontam que a baixa fiscalização de
crimes ambientais não foi por falta de recursos. Enquanto a taxa de desmatamento
aumentou, registrou-se o menor número de multas em duas décadas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ibama-gastou-menos-da-metade-da-verba-disponívelpara-fiscalização-em-2021/a-60627419?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-02-01
Título: MST planta 2 milhões de árvores aliadas à produção de alimentos em todo
país
Descrição: Há dois anos a prática de recuperação ambiental integra o “Plano
Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis”, que implantou ainda
Viveiros Populares distribuídos pelo Brasil
Url : https://mst.org.br/2022/02/01/mst-planta-2-milhoes-de-arvores-aliadas-aproducao-de-alimentos-em-todo-pais/

Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-02-01
Título: Greve aumenta e as seis empresas do sistema Eletrobras aderem ao
movimento
Descrição: Aumentou a adesão dos trabalhadores e das trabalhadoras das empresas
que compõem o sistema Eletrobras à greve da categoria que teve início em 17 de
janeiro apenas em Furnas, onde trabalham 2 mil pessoas entre eletricitários e
pessoal administrativo. Além da própria Eletrobras, a paralisação por tempo
indeterminado, atinge o Centro de Pesquisas e Energia Elétrica (Cepel), a
Eletronorte, a Eletrosul e a Chesf.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/greve-aumenta-e-as-seis-empresas-dosistema-eletrobras-aderem-ao-movimento-2ef1
Fonte: Poder360
Título: Funcionários públicos fazem mais um protesto por reajuste
Descrição: Lideranças sindicais devem marchar até a Praça dos Três Poderes para
cobrar negociação com o governo
Url :https://www.poder360.com.br/economia/funcionarios-publicos-fazem-mais-umprotesto-por-reajuste/
Fonte: Congresso em Foco
Título: 100 exonerações de chefes da Receita Federal são publicadas em 48 horas
Descrição: Em dois dias, o Diário Oficial da União publicou 100 exonerações dos
cargos de chefia na Receita Federal. O número foi contabilizado pelo Sindicato
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), e faz
parte da estratégia dos servidores públicos para pressionar o governo por
reajuste salarial. De acordo com o sindicato, isso traduz [ ]The post 100
exonerações de chefes da Receita Federal são publicadas em 48 horas appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/100-exoneracoes-receitafederal-em-48-horas/
Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB divulga nota contra a legalização dos jogos de azar no Brasil
Descrição: Em nota divulgada nesta terça-feira, 1º de fevereiro, a Presidência
da entidade reitera sua “inegociável posição” em desacordo com a mobilização
feita na Câmara dos Deputados que favorece a regulamentação.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-02/cnbb-divulga-nota-contralegalizacao-jogos-de-azar-no-brasil.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-01
Título: Reis da Faria Lima dizem que Lula já ganhou e que estrangeiros preferem
ex-presidente a Bolsonaro
Descrição: O jornalista de finanças, fundador e ex-apresentador do Stock Pickers
Thiago Salomão, informou no Twitter, nesta terça-feira, 1, que Luis Stuhlberger
e Rogerio Xavier, os reis da Faria Lima, afirmaram que o ex-presidente Lula (PT)
já ganhou e que o petista é preferido a Jair Bolsonaro (PL) por estrangeiros.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/reis-da-faria-lima-dizem-que-lula-jaganhou-e-que-estrangeiros-preferem-ex-presidente-a-bolsonaro
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Home office no STJ adia indicações de Bolsonaro à corte até maio
Descrição: O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que irá manter até o fim
de março o teletrabalho na corte, o que levou ao adiamento para 12 de maio da
votação de listas a duas vagas de ministros que serão enviadas ao presidente
Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (02/01/2022 - 18h55)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/home-office-no-stj-adia-indicacoes-de-bolsonaro-a-corte-atemaio.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 13:35:31
Título: ARTIGO | A guerra política de 2022
Descrição: Em artigo de opinião, o jornalista Igor Felippe aponta alguns
elementos sobre a conjuntura política brasileira atual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/artigo-a-guerra-politica-de-2022
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 09:12:55
Título: Merval, da Globo, prevê vitória de Lula e quer Bolsonaro na disputa ao
Senado: “derrotado, pode ir para a cadeia”
Descrição: \Eleito senador, Bolsonaro poderia liderar a oposição. Derrotado,
pode ir para a cadeia. Sua saída do páreo mudaria a cena eleitoral\, escreve
Merval, na esperança de dar uma sobrevida à chamada terceira via.
Url :https://revistaforum.com.br/midia/merval-da-globo-preve-vitoria-de-lula-equer-bolsonaro-na-disputa-ao-senado-derrotado-pode-ir-para-a-cadeia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 02:55:21
Título: Com açúcar e com afeto, com Chico e com o feminismo – Por Julian
Rodrigues
Descrição: Fazer um mundo melhor, mais justo, mais igual e diverso só é possível
com uma aliança entre todos explorados e oprimidos. Não é só somar demandas
particularistas.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/com-acucar-e-com-afeto-com-chico-e-com-ofeminismo-por-julian-rodrigues/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 18:07:44
Título: Festas de Navegantes e Iemanjá são celebradas no RS nesta quarta (2),
com restrições
Descrição: Canceladas no ano passado, as tradicionais festividades do dia 2 de
fevereiro serão adaptadas por conta da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/festas-de-navegantes-e-iemanjasao-celebradas-no-rs-nesta-quarta-2-com-restricoes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 17:42:41
Título: RJ: MPF notifica Ibama a devolver girafas africanas importadas por
BioParque
Descrição: Três girafas morreram após fugirem do local cercado em que foram
presas, PF constatou maus-tratos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/rj-mpf-notifica-ibama-adevolver-girafas-africanas-importadas-por-bioparque
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 16:19:10
Título: No DF, Defensoria promove mutirão virtual para adequação de nome e
gênero de pessoas trans
Descrição: O atendimento acontece via WhatsApp, até a próxima sexta-feira (4).
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/no-df-defensoria-promovemutirao-virtual-para-adequacao-de-nome-e-genero-de-pessoas-trans
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 15:52:16
Título: Artigo | Governo federal contra a proteção de dados de seus cidadãos
Descrição: Não há base legal que sustente o agir do governo federal,
privilegiando o acesso dos bancos aos dados de seus cidadãos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/artigo-governo-federal-contra-aprotecao-de-dados-de-seus-cidadaos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 15:10:17

Título: Mais uma ONG registra apartheid na Palestina e reforça pressão
Internacional sobre Israel
Descrição: Anistia Internacional afirma que Israel aplica medidas de \
fragmentação, segregação, discriminação e privação\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/mais-uma-ong-registra-apartheidna-palestina-e-reforca-pressao-internacional-sobre-israel
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 13:00:22
Título: Novo grupo indígena isolado é identificado na Amazônia e já corre risco
de extinção
Descrição: Funai foi informada há cinco meses, mas povo segue exposto ao
coronavírus e a crimes ambientais, denunciam indigenistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/novo-grupo-indigena-isolado-eidentificado-na-amazonia-e-ja-corre-risco-de-extincao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 12:07:01
Título: Peru suspende atividades da Repsol no país após maior derramamento de
petróleo da história
Descrição: Transnacional foi responsável pelo derramamento de 6 mil barris de
petróleo na costa central peruana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/peru-suspende-atividades-darepsol-no-pais-apos-maior-derramamento-de-petroleo-da-historia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 11:50:47
Título: Comissão da Assembleia do RJ pede que PF investigue racismo contra
participante do BBB
Descrição: Douglas Silva foi alvo de xingamentos racistas em um blog que usou
uma foto do grupo supremacista branco Klu Klux Klan
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/comissao-da-assembleia-do-rjpede-que-pf-investigue-racismo-contra-participante-do-bbb
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 11:38:46
Título: Festa das Águas em Brasília faz homenagem a Iemanjá nesta quarta
Descrição: O evento gratuito acontece na quarta-feira (2), com atrações a partir
das 10h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/festa-das-aguas-em-brasilia-fazhomenagem-a-iemanja-nesta-quarta
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 11:14:47
Título: Cidade do Rio suspende vacinação infantil por falta de doses a partir
desta terça
Descrição: A imunização só poderá ser retomada quando o Ministério da Saúde
enviar uma nova remessa de vacinas ao município
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/cidade-do-rio-suspendevacinacao-infantil-por-falta-de-doses-a-partir-desta-terca
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 08:46:27
Título: Análise | O fracasso dos militares, por José Luís Fiori e William Nozaki
Descrição: A nova geração de militares “neoliberais” aprofundou a vassalagem aos
EUA e trocou o Estado pelo mercado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/analise-o-fracasso-dosmilitares-por-jose-luis-fiori-e-william-nozaki
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 08:30:13
Título: Mapeamento aponta 52 municípios considerados \agroecológicos\ no Brasil
Descrição: Ação compila mais de 700 experiências e exemplos que podem se tornar
referência para outras localidades

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/mapeamento-aponta-52-municipiosconsiderados-agroecologicos-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-01 08:14:55
Título: Mais de 270 trabalhadores em condição análoga à escravidão são
resgatados em Minas Gerais
Descrição: Funcionários trabalhavam em três fazendas de cana de açúcar em João
Pinheiro (MG), resgate é o maior dos últimos anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/01/mais-de-270-trabalhadores-emcondicao-analoga-a-escravidao-sao-resgatados-em-minas-gerais
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 21:02:10
Título: Ciro pede debate com Bolsonaro ‘na TV Brasil, na Jovem Pan ou no
cercadinho’
Descrição: O pedetista também ironizou um vídeo em que o ex-capitão aparece
comendo frango com farofa: 'O nosso povo é simples, mas não é metido a porco'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ciro-pede-debate-combolsonaro-na-tv-brasil-na-jovem-pan-ou-no-cercadinho/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 20:23:03
Título: MP abre inquérito sobre desabamento em obra do Metrô de São Paulo
Descrição: Não há vítimas, mas quatro trabalhadores foram socorridos após
contato com a água do esgoto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mp-abre-inquerito-sobredesabamento-em-obra-do-metro-de-sao-paulo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 20:07:40
Título: Damares associa gravidez de crianças e adolescentes ao uso do TikTok
Descrição: “Não vêm papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde:
‘resolva, minha filha engravidou’\, declarou a ministra bolsonarista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/damares-associa-gravidez-decriancas-e-adolescentes-ao-uso-do-tik-tok/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 19:49:19
Título: Pfizer pede aos EUA aprovação de vacina contra a Covid para menores de 5
anos
Descrição: A solicitação é para duas doses de uma injeção de 3 microgramas, que
dará aos pais 'a oportunidade de começar uma série de vacinações contra a Covid'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/pfizer-pede-aos-eua-aprovacao-devacina-contra-a-covid-para-menores-de-5-anos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 18:46:37
Título: PT vê federação com PSB, PCdoB e PV em estágio avançado
Descrição: As siglas olham com atenção para o início dos trabalhos do Supremo
Tribunal Federal, que se debruçará sobre a nova modalidade de aliança
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-ve-federacao-com-psb-pcdob-epv-em-estagio-avancado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 17:51:47
Título: Serra reassume o mandato no Senado após tratar Parkinson
Descrição: O afastamento do tucano foi oficializado em 10 de agosto de 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/serra-reassume-o-mandato-nosenado-apos-tratar-parkinson/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 17:37:19

Título: Toffoli passa o fim de semana na casa de Fabio Faria, ministro de
Bolsonaro
Descrição: O chefe das Comunicações é filho de Robinson Faria, alvo de ação no
STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/toffoli-passa-o-fim-de-semana-nacasa-de-fabio-faria-ministro-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 17:16:53
Título: Bolsonaro passeia em cidade paulista atingida por chuvas e ouve: ‘É Lula
lá’
Descrição: Mais cedo, o ex-capitão declarou que ‘faltou visão de futuro’ às
pessoas que construíram residências em áreas de risco
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-passeia-em-cidadepaulista-atingida-por-chuvas-e-ouve-e-lula-la/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 16:18:19
Título: Bolsonaro diz que ‘faltou visão de futuro’ a atingidos pelas chuvas em
São Paulo
Descrição: O ex-capitão sobrevoou áreas atingidas, o estado contabiliza 24
mortos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-faltou-visao-defuturo-a-atingidos-pelas-chuvas-em-sao-paulo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 13:52:40
Título: Aos espíritas que amam os filhos e respeitam as leis: vacinem as
crianças
Descrição: 'Vacinação é um pacto social. Ignorem o que fala o presidente para
desencorajar a imunização infantil'
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/aos-espiritas-queamam-os-filhos-e-respeitam-as-leis-vacinem-as-criancas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-01 19:34:53
Título: Milton Alves: Lama da corrupção de Moro atravessa ‘porta giratória’ e
respinga na Rede Globo
Descrição: Por Milton Alves* O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) sofreu um pesado
revés político e de imagem com a revelação de seus ganhos astronômicos no
escritório jurídico da norte-americana Alvarez &#038, Marsal — que cuida da
recuperação judicial de empresas envolvidas na ofensiva da então operação Lava
Jato (2014-2019) contra a Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/milton-alves-lama-da-corrupcao-de-moroatravessa-porta-giratoria-e-respinga-na-rede-globo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-01 19:01:31
Título: Lula e Boulos se reúnem em SP, saiba o que eles discutiram
Descrição: O ex-presidente Lula e o líder do MTST, Guilherme Boulos, précandidato do PSOL ao governo de São Paulo, se reuniram nesta terça-feira (01/02)
para discutir as eleições de 2022. Lula disse de conversou hoje com seu amigo
Guilherme Boulos sobre a situação do país e os próximos passos da caminhada
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-e-boulos-se-reunem-em-sp-saiba-o-queeles-discutiram/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-01 12:49:24
Título: Globo e Antagonista cogitam a desistência de Bolsonaro para derrotar
Lula em 2022
Descrição: Velha mídia articula desistência de Jair Bolsonaro na corrida pela
reeleição O jornalista de extrema direita Diogo Mainardi, do Antagonista, avalia

que só a desistência de Bolsonaro pode impedir a vitória de Lula em 2022. Ele
faz coro com Merval Pereira, do Globo. Ao defender o cancelamento do CPF de
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/direita-cogita-a-desistencia-de-bolsonaropara-derrotar-lula-em-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 23:52:24
Título: Barroso diz que Bolsonaro favoreceu crimes digitais contra o sistema
eleitoral
Descrição: O presidente do TSE disse que Bolsonaro teve a \atitude deliberada de
facilitar ataques criminosos\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-bolsonaro-favoreceu-crimesdigitais-contra-sistema-eleitoral/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 23:38:56
Título: Ocupada com “erotização precoce”, Damares se cala sobre assassinato
bárbaro de congolês
Descrição: Ministra dos Direitos Humanos, ao invés de prestar assistência à
família de Moïse, dá declarações associando a gravidez infantil ao aplicativo
TikTok
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/damares-erotizacao-precoceassassinato-congoles/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 19:15:46
Título: Bolsonaro usa mortes na Grande SP para fazer campanha e ouve “é Lula!”
da população, veja vídeo
Descrição: Bolsonaro desfilou em carro aberto pelas ruas de Francisco Morato,
onde 4 pessoas morreram em decorrência das chuvas e deslizamentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-mortes-grande-sp-campanhalula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 18:50:42
Título: Lula e Boulos se reúnem para discutir unidade contra Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente Lula publicou uma foto do encontro que teve com
Guilherme Boulos nesta terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-boulos-se-reunem-para-discutirunidade-contra-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 18:02:25
Título: Efeito Bolsonaro: Assassinato de congolês Moise Kabamgabe é o resultado
de um país em transe
Descrição: O grupo Anonymous revelou em sua conta do Twitter que Luciano Martins
de Souza é o dono do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,
onde ocorreu o assassinato do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe de 24 anos. De
acordo com o perfil, Luciano seria o autor, com mais quatro pessoas do
assassinato de Moïse a pauladas, na segunda-feira (24), [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/efeito-bolsonaro-assassinato-decongoles-moise-kabamgabe-e-o-resultado-de-um-pais-em-transe/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 16:55:37
Título: Guedes favorece Flávio e nomeia bolsonarista para corregedoria da
Receita
Descrição: Órgão é de interesse do senador Flávio Bolsonaro, já que é
fundamental para destravar uma de suas teses defensivas que visa anular a origem
da investigação do caso das rachadinhas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-bolsonarista-para-corregedoriada-receita/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 16:51:52
Título: PSB tem preferência em Pernambuco e Espírito Santo, diz Paulo Teixeira
Descrição: O deputado também afirmou que há uma “certa ansiedade” no presidente
nacional do PSB, Carlos Siqueira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psb-preferencia-pernambuco-espiritosanto-teixeira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 16:26:10
Título: Sérgio Camargo não deve voltar a gerir contratos de servidores, diz PGR
ao STF
Descrição: Segundo o MPT-DF, após um ano de investigações e 16 pessoas
ouvidas, \há perseguição político-ideológica, discriminação e tratamento
desrespeitoso por parte do Presidente da Fundação Palmares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sergio-camargo-nao-deve-voltar-agerir-contratos-de-servidores-diz-pgr-ao-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 16:04:53
Título: Exclusivo: Caso de Celso Daniel foi alimentado pela mídia para
enfraquecer PT e Lula, diz ex-delegado
Descrição: Marcos Carneiro Lima, que esteve no centro do assassinato do exprefeito, afirma que a Globoplay apresentou o projeto do documentário como uma
oportunidade de mostrar a verdade sobre o caso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-caso-celso-daniel-foialimentado-pela-midia-para-enfraquecer-pt-e-lula-diz-ex-delegado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 12:26:35
Título: “Subverteu a lei”, diz Renan Calheiros sobre inquérito da PF que
inocenta Bolsonaro no caso Covaxin
Descrição: O presidente foi alertado por Luis Ricardo, servidor do Ministério da
Saúde, sobre inconsistências nos documentos de compra do imunizante e não tomou
nenhuma atitude diante da denúncia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/subverteu-lei-renan-calheirosinquerito-pf-bolsonaro-covaxin/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 12:05:42
Título: Garotinho publica foto com Bolsonaro e cita Lula: “Por enquanto não
estou apoiando ninguém”
Descrição: Ex-governador do Rio reuniu a família para recepcionar Bolsonaro na
região norte fluminense. Garotinho retorna à política negociando apoio na
disputa presidencial.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/garotinho-publica-foto-com-bolsonaroe-cita-lula-por-enquanto-nao-estou-apoiando-ninguem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 11:26:44
Título: Ator da série The Walking Dead é encontrado morto aos 31 anos
Descrição: Moses J. Moseley estava ao lado de seu carro, próximo à Ponte Hudson,
em Stockbridge, Geórgia
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/ator-da-serie-the-walking-dead-eencontrado-morto-aos-31-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 11:23:15
Título: Lula diz que não acredita que Moro tenha futuro na política: “É
insignificante”, veja vídeo
Descrição: Lula ainda alfinetou o Jornal Nacional, que reluta em reconhecer o
fim dos processos contra ele. \O juiz foi considerado parcial, portanto um juiz
que não merecia ser juiz, que nunca deveria ter colocado uma toga. E acho que
ele vai ser medíocre como candidato à Presidência\

Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-nao-acredita-que-morotenha-futuro-na-politica-e-insignificante-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 09:21:52
Título: Carlos Bolsonaro dirigiu a cena da farofa
Descrição: O vereador Carlos Bolsonaro estava no “set de filmagem” da cena em
que seu pai aparece comendo frango todo lambuzado de farofa. Carluxo é acusado
de ser o comandante do Gabinete do Ódio e da caótica máquina de comunicação do
Planalto. Já na segunda-feira, o cardápio foi aumentado por um sujeito que
tentou arremessar um [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/carlos-bolsonaro-dirigiu-a-cena-dafarofa/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-02 09:16:00
Título: Cidade mais bolsonarista do país em 2018 está quase 100% vacinada e
segue fiel ao presidente
Descrição: Voltamos a Nova Pádua três anos após as eleições e encontramos um
lugar onde vacinas fazem sucesso e queda de popularidade de Bolsonaro não
existe.The post Cidade mais bolsonarista do país em 2018 está quase 100%
vacinada e segue fiel ao presidente appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/02/nova-padua-cidade-mais-bolsonaristavacinada/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-01 09:05:08
Título: Novo app de Bolsonaro entrega seus dados de localização, fotos e
arquivos para assessor e advogado de Carlos
Descrição: Registrado no nome de um assessor do vereador, app Bolsonaro TV
acessa seus dados enquanto repercute mentiras.The post Novo app de Bolsonaro
entrega seus dados de localização, fotos e arquivos para assessor e advogado de
Carlos appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/01/bolsonaro-tv-dados-advogado-carlos/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-02 04:30:42
Título: Dois anos após aprovação pela Anvisa, cannabis medicinal ainda enfrenta
entraves no Brasil
Descrição: BRASILÍA — Dois anos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizar a venda em farmácias de medicamentos à base de cannabis, mas
rejeitar o cultivo em casa para fins medicinais, 11 produtos e um remédio já
foram aprovados no Brasil. A maconha medicinal pode ampliar o rol de tratamentos
para doenças como esclerose múltipla, depressão e fibromialgia, mas o tema ainda
enfrenta resistências em Brasília. Também falta um entendimento conjunto dos
poderes Legislativo e Judiciário sobre a questão.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/dois-anos-apos-aprovacao-pela-anvisacannabis-medicinal-ainda-enfrenta-entraves-no-brasil-25377090
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-02 00:00:00
Título: Cratera do metrô arranha final do governo Doria e vira munição na
corrida eleitoral
Descrição: A cratera aberta no asfalto da marginal Tietê, na zona norte de São
Paulo, ao lado de obra da linha 6-laranja do Metrô, virou arma contra as
campanhas do governador João Doria (PSDB) ao Palácio do Planalto e de Rodrigo
Garcia (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes. O tamanho do estrago, no entanto,
ainda é incerto.Leia mais (02/02/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/cratera-do-metro-arranha-final-do-governo-doria-e-viramunicao-na-corrida-eleitoral.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: PT avalia que reforma fragilizou Previdência e que é preciso rediscutir
financiamento
Descrição: ?O PT avalia que a reforma da Previdência aprovada em 2019 pelo
Congresso inviabilizou o sistema hoje existente. Em debates que deverão ser
usados como subsídio para o programa de governo de Lula, economistas do partido
defendem novamente mudar o modelo.Leia mais (02/01/2022 - 22h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/pt-avalia-que-reforma-fragilizou-previdencia-e-quee-preciso-rediscutir-financiamento.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Número de operações da PF sobre crimes contra direitos humanos aumentou
237% em 2021
Descrição: A Polícia Federal aumentou o número de operações em duas áreas em que
o governo federal é criticado. O órgão deflagrou 304 operações especiais em 2021
para avançar em apurações de crimes contra os direitos humanos. O número é 237%
superior às 90 ações realizadas em 2020 e é o maior desde 2018.Leia mais
(02/01/2022 - 12h43)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/numero-de-operacoes-da-pf-sobre-crimes-contradireitos-humanos-aumentou-237-em-2021.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Fux dá recado a Bolsonaro e diz não haver mais espaço para ações contra
democracia
Descrição: Em meio à crise de Jair Bolsonaro e o STF (Supremo Tribunal Federal),
o presidente da corte, Luiz Fux, pediu tolerância em discurso nesta terça (1º) e
disse que, em ano eleitoral, \não há mais espaços para ações contra o regime
democrático e para violência contra as instituições públicas\.Leia mais
(02/01/2022 - 10h53)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/fux-da-recado-a-bolsonaro-e-diz-nao-haver-mais-espacos-paraacoes-contra-democracia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: FAB compra novos mísseis e quer mais 30 caças Gripen
Descrição: A FAB (Força Aérea Brasileira) quer comprar mais 30 caças Gripen,
quase dobrando assim a frota de 36 que aos poucos chegam ao país. Enquanto isso,
começou a montar o mais moderno e caro arsenal de mísseis que o Brasil já teve
para equipar o avião.Leia mais (02/01/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/forca-aerea-brasileira-compra-novos-misseis-e-quer-mais-30cacas-gripen.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 2 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quarta-feira (2), marcada pelas declarações do presidente Putin
sobre a Ucrânia, pela tentativa de golpe na Guiné-Bissau e pela operação militar
turca contra militantes curdos no norte do Iraque e Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/20220202/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quarta-feira-2-de-fevereiro-21243422.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-01 21:45:16

Título: 'Jogos de azar' no Brasil: os prós e contras do projeto que será votado
na Câmara
Descrição: Com pedido de urgência aprovado no fim de 2021, a Câmara dos
Deputados está perto de votar o PL de regulamentação dos \jogos de azar\ no
Brasil. Para entender os pontos divergentes da discussão, a Sputnik Brasil
conversou com uma advogada e um deputado da bancada evangélica sobre o tema.
Url :https://br.sputniknews.com/20220201/jogos-de-azar-brasil-pros-e-contrasprojeto-camara-21237192.html

