
   Boletim de Noticias – Brasil - 03/02/2022
              www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 11:35:47
Título: Risco de morte por covid é 22 vezes menor em quem tem dose de reforço, 
aponta estudo do PR
Descrição: Análise, divulgada nesta terça-feira (1º), é um recorte de 1º de 
dezembro de 2021 a 31 de janeiro deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/risco-de-morte-por-covid-e-22-
vezes-menor-em-quem-tem-dose-de-reforco-aponta-estudo-do-pr

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 13:28:34
Título: Atos contra o assassinato de Moïse Kabagambe são marcados para o fim de 
semana, confira
Descrição: Manifestações nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais pedirão por justiça pelo jovem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/atos-contra-o-assassinato-de-
moise-kabagambe-sao-marcados-para-o-fim-de-semana-confira

Fonte: Tribuna da Imprensa – 2001 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=154083_06&Pesq=bolsonaro&pagfis=8102 
Data: 16-05-2001
Título: Beira-Mar diz a Deputados que não é um dos tubarões do tráfico 
Descrição: O Deputado Jair Bolsonaro (PPB-RJ), que defende a tortura e pena de 
morte até para religiosos, disse acreditar que “muita coisa” teria sido 
atribuida a Beira-Mar e que haveria “gente de olho azul” envolvida com o 
tráfico.  
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/02/Beira-Mar-Bolsonaro-
Tribuna-Imprensa.pdf 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 
Data: 15-05-2001
Título: Beira-Mar depõe para duas Comissões
Descrição: O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Nelson 
Pellegrino (PT-BA), ficou decepcionado por Beira-Mar não ter confirmado a 
denúncia que fez a ele em um encontro anterior ao depoimento, de que traficantes
de armas contam com lobbies de parlamentares e, por isso, não são presos. "Essa 
é uma informação muito grave, que devemos investigar". O parlamentar anunciou 
que, caso ele queira dar informações úteis, poderá ser inserido no Programa de 
Defesa da Testemunha, fato que abrandará sua pena.
Url : https://www.camara.leg.br/noticias/6335-beira-mar-depoe-para-duas-
comissoes/ 

Fonte: Bol 
Data: 16-02-2016
Título: Bolsonaro: 'Tenho atestado de bons antecedentes de Fernandinho Beira-
Mar'
Descrição: O deputado federal afirma que gravou audiência pública com o 
traficante e revela que ele teria dito que Bolsonaro não tinha o 'rabo preso'. 
Url : https://videos.bol.uol.com.br/video/bolsonaro-tenho-atestado-de-bons-
antecedentes-de-fernandinho-beiramar-04020D183260DCB95326

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 
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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-teriam-
financiado-bolsonaro/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-02
Título: Bolsonaro mente sobre seu governo e vacinas, e volta a defender arma de 
fogo a produtores rurais
Descrição:  Sessão solene no Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira (2) 
abriu o ano legislativo de 2022. Na mensagem ao Congresso, que cabe ao 
presidente da República, Jair Bolsonaro voltou a deturpar fatos relacionados a 
seu governo e reafirmou princípios de sua gestão – como estimular a aquisição de
armas pela população civil.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/bolsonaro-mente-
governo-defende-arma-de-fogo-produtores-rurais/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 17:20:28
Título: Assassinato de Marielle: Polícia Civil troca delegado pela quinta vez
Descrição: Perto de completar quatro anos, o caso segue sem solução e sem 
qualquer pista para responder a principal pergunta: quem são os mandantes da 
execução da vereadora e do motorista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/assassinato-marielle-franco-troca-
delegado-quinta-vez/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-02 00:00:00
Título: 'Motivo real' de impeachment de Dilma foi falta de apoio, não pedaladas,
afirma Barroso
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso 
escreveu, em artigo para a edição de estreia da revista do Cebri (Centro 
Brasileiro de Relações Internacionais), que \o motivo real\ para o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff (PT) foi a falta de apoio político, não as 
pedaladas.Leia mais (02/02/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/motivo-real-de-impeachment-de-dilma-foi-
falta-de-apoio-nao-pedaladas-afirma-barroso.shtml

Fonte: Jornal GGN
Data: 2022-02-02
Título: Copom aumenta taxa Selic para 10,75%
Descrição: Em meio a sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis, da energia
e dos alimentos, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) 
encerrou a primeira reunião de 2022 aumentando a taxa básica de juros em 1,50 
ponto percentual, para 10,75% ao ano. A decisão foi tomada de forma unânime, e 
recoloca a taxa Selic na marca dos dois dígitos pela primeira vez desde 2017.
Segundo a nota divulgada pela autoridade monetária após a reunião, a taxa de 
juros deve continuar a subir até que a inflação esteja mais controlada no médio 
prazo, mas que o ritmo de ajuste deve ser menor uma vez que os ajustes 
anteriores ainda estão sendo absorvidos pela economia.
“O Copom considera que, diante do aumento de suas projeções e do risco de 
desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo 
de aperto monetário avance significativamente em território contracionista”, diz
o colegiado.
Url : https://jornalggn.com.br/editoria/economia/copom-aumenta-taxa-selic-para-
1075/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 15:16:26
Título: Aras pede arquivamento de ação contra imposto zero para exportação de 
armas
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Descrição: Em seu parecer, o PGR diz que uma eventual intervenção do tribunal 
poderia configurar avanço indevido sobre a autonomia administrativa do governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aras-pede-arquivamento-de-acao-
contra-imposto-zero-para-exportacao-de-armas/

Fonte: HispanTV
Título: Argentina denuncia o Brasil sobre vôos militares britânicos para as 
Malvinas
Descrição: A Argentina denuncia o Brasil por permitir que seu território seja 
utilizado em janeiro por aviões britânicos para vôos para as Ilhas Malvinas. 
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/536807/brasil-reino-
unidovuelos-malvinas 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: PF conclui que Bolsonaro cometeu crime ao vazar investigação
Descrição: Em relatório, delegada afirma que inquérito sigiloso sobre ataque ao 
TSE foi divulgado pelo presidente para dar \lastro para difusão de informações 
falsas\, mas não indicia o mandatário em razão do foro privilegiado.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pf-conclui-que-bolsonaro-cometeu-crime-ao-vazar-
investigação/a-60636873?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 08:52:32
Título: O que se sabe sobre o maior resgate de trabalho análogo à escravidão da 
última década no Brasil
Descrição: De 285 trabalhadores resgatados, 273 cortavam cana em fazenda 
arrendada pela usina WD Agroindustrial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/o-que-se-sabe-sobre-o-maior-
resgate-de-trabalho-analogo-a-escravidao-da-ultima-decada-no-brasil

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 02:57:23
Título: Tilden Santiago, fundador do PT e ex-embaixador em Cuba, morre de Covid 
aos 81 anos
Descrição: Petista histórico fez parte da luta armada contra a Ditadura pela ALN
e foi deputado federal por Minas Gerais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tilden-santiago-fundador-pt-embaixador-
cuba-morre/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 14:43:18
Título: Chico Science, mais vivo do que nunca, 25 anos após sua partida
Descrição: Com apenas dois álbuns – “Da Lama ao Caos”, de 1994 e 
“Afrociberdelia”, de 1996 – o cantor e sua banda reinventaram a música 
brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/rede/chico-science-mais-vivo-do-que-nunca-25-
anos-apos-sua-partida/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 18:34:22
Título: Lula solta nota em homenagem a Moïse Kabagambe, Bolsonaro segue em 
silêncio
Descrição: \Nove anos depois de chegar ao Brasil, ao reclamar seu direito de 
trabalhador, foi covardemente assassinado\, escreveu ex-presidente. Congolês foi
morto a pauladas em quiosque no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-homenagem-moise-kabagambe-
bolsonaro-silencio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 01:44:36
Título: Vergonha sem fim: Em inglês, Bolsonaro defende Joe Rogan, o negacionista
do Spotify
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Descrição: Presidente publicou em seu perfil no Twitter uma mensagem dirigida ao
mentiroso norte-americano que usa seu podcast na plataforma de streaming para 
difundir conteúdo antivacina
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vergonha-sem-fim_ingles-bolsonaro-
defende-joe-rogan-spotify/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-02-02
Título: Raquel Sousa e Rafael Prado: O que é bom para Bolsonaro é, de fato, bom para o 
Brasil e a Petrobrás?
Descrição: Em janeiro de 2003, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva tomou posse, o litro de gasolina custava no Brasil em média R$ 2,16.
Em abril de 2016, último mês completo do governo Dilma Rousseff, o litro valia 
R$ 3,71. Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República com a promessa de 
baratear os combustíveis. Em janeiro de 2019, o litro de gasolina custava em 
média R$ 4,27 e o botijão de gás de 13 kg, R$ 69,15.
Três anos depois, a média nacional do litro da gasolina está em R$ 6,61 e o 
botijão de gás, R$ 104,65. Tanto que hoje o impacto das sucessivas altas dos 
preços dos derivados do petróleo é um grande drama vivido por milhões de 
brasileiros, em particular pela população de baixa renda.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/raquel-sousa-e-rafael-prado-o-
que-e-bom-para-bolsonaro-e-de-fato-bom-para-o-brasil-e-a-petrobras.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 14:47:08
Título: Moraes manda à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por desobediência
Descrição: Na peça, o advogado Ricardo Bretanha afirma que o ex-capitão 
desrespeitou a lei ao não comparecer à Polícia Federal na última sexta-feira 28
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/moraes-manda-a-pgr-noticia-crime-
contra-bolsonaro-por-desobediencia/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-02 00:00:00
Título: Avaliação no TSE é que Bolsonaro deu 'planta da casa ao assaltante' ao 
vazar inquérito
Descrição: Entre integrantes da cúpula do Tribunal Superior Eleitoral, a 
conclusão da Polícia Federal de que houve vazamento por parte de Jair Bolsonaro 
da investigação sobre o ataque hacker aos sistemas da corte foi comemorada.Leia 
mais (02/02/2022 - 18h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/avaliacao-no-tse-e-que-bolsonaro-deu-planta-da-casa-
ao-assaltante-ao-vazar-inquerito.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 15:35:52
Título: Moraes manda Aras se manifestar sobre relatório da PF que atesta 
vazamento de inquérito por Bolsonaro
Descrição: A PGR tem 15 dias para responder, a PF concluiu que o ex-capitão 
divulgou uma investigação sigilosa com o objetivo de espalhar informações falsas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-aras-se-manifestar-
sobre-relatorio-da-pf-que-atesta-vazamento-de-inquerito-por-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 21:13:37
Título: Efeito Bolsonaro: Amazônia perdeu área do tamanho da Bélgica nos últimos
três anos 
Descrição: Ipam conclui que bioma vive dinâmica mais acelerada de desmatamento 
desde as eleições de 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/efeito-bolsonaro-amazonia-
perdeu-area-do-tamanho-da-belgica-nos-ultimos-tres-anos

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 17:26:42
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Título: Desmatamento na Amazônia cresceu 56,6% sob o governo Bolsonaro, diz 
estudo
Descrição: Uma das regiões mais afetadas é a divisa Amacro, entre Amazonas, Acre
e Rondônia, caracterizada como a nova fronteira do desmatamento do bioma
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/desmatamento-na-amazonia-cresceu-
566-sob-o-governo-bolsonaro-diz-estudo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 05:00:31
Título: Em novo álbum, Eduardo Gudin grava música inédita vetada na ditadura
Descrição: O 18º álbum do músico, lançado nesta quinta-feira 3, expressa o 
domínio da canção de um dos grandes compositores brasileiros
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/em-novo-album-eduardo-
gudin-grava-musica-inedita-vetada-na-ditadura/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 21:05:28
Título: Até Vera Magalhães elogia Lula: “Maior legado contra a fome” e “conexão 
com mais sofridos”
Descrição: Jornalista, uma detratora notória do ex-presidente, se rende ao fatos
e à História e admite os avanços no combate à miséria dos governos petistas em 
artigo publicado em O Globo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vera-magalhaes-elogia-lula-legado-fome-
conexao-sofridos/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-02 22:52:12
Título: Brasil tem 946 mortes por COVID-19 em 24h e média de óbitos é a maior em
5 meses
Descrição: Nesta quarta-feira (2), o Brasil registrou 946 novas mortes por 
COVID-19 e chegou a um total de 629.078 óbitos. Com quase 188.552 novos casos 
detectados da doença, o país chegou a uma média diária de quase 190 mil 
infecções.
Url :https://br.sputniknews.com/20220202/brasil-tem-946-mortes-por-covid-19-em-
24h-e-media-de-obitos-e-a-maior-em-5-meses-21254180.html
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 17:56:46
Título: Paraná Pesquisas: Lula cresce e amplia liderança, Moro aparece à frente 
de Ciro
Descrição: No 2º turno, o levantamento também projeta a vitória do petista em 
qualquer cenário, Moro e Bolsonaro empatam
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/parana-pesquisas-lula-cresce-e-
amplia-lideranca-moro-aparece-a-frente-de-ciro/
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-02
Título: TRF-2 começa a desmontar a farsa de Marcelo Bretas e forma maioria para 
reduzir a pena do almirante Othon Pinheiro
Descrição: Um dos casos mais emblemáticos da atuação desmedida do juiz Marcelo 
Bretas começa a ser revisto pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na 
tarde desta quarta-feira, a 1ª Turma Especializada do órgão formou maioria para 
reduzir a pena do almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva de 43 anos para quatro 
anos, dez meses e dez dias de prisão. A pena de reclusão, foi substituída por 
duas restritivas de direitos.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/trf-2-comeca-a-desmontar-a-
farsa-de-marcelo-bretas-forma-maioria-para-reduzir-a-pena-do-almirante-othon-
pinheiro 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-02
Título: CUT e Centrais exigem revogação imediata da MP 1099, que precariza o trabalho
Descrição: Os presidentes da CUT e outras nove centrais sindicais do país 
divulgaram nota, nesta quarta-feira (2), criticando o governo de Jair Bolsonaro 
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(PL) por simular o enfrentamento ao desemprego incentivando as contratações 
precarizadas e com baixa remuneração pelas Prefeituras, como está previsto na 
Medida Provisória (MP) nº 1099. A MP cria o “Programa Nacional de Prestação de 
Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas” que, para os presidentes das
centrais “não passa de nova manobra do governo Bolsonaro para retirar ainda mais
direitos”.“Propomos que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo 
Pacheco, realize a imediata devolução desta nova medida precarizante. 
Refutaremos toda e qualquer tentativa do governo”, diz trecho final da nota.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-e-centrais-exigem-revogacao-imediata-
da-mp-1099-que-precariza-o-trabalho-7d32 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 15:30:21
Título: Sistema prisional do DF: Comissão de Direitos Humanos entrega à ONU 
relatório com 983 denúncias
Descrição: Em três anos, a CDH recebeu denúncias de tortura e maus-tratos, 
violência psicológica e negativas a direitos básicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/sistema-prisional-do-df-
comissao-de-direitos-humanos-entrega-a-onu-relatorio-com-983-denuncias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 14:57:55
Título: Em Pernambuco, estudante de universidade federal é processado por 
questionar gastos da reitoria
Descrição: De acordo com Portal da Transparência, o reitor da federal gastou 
cerca de R$ 150 mil em 56 viagens nacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/em-pernambuco-estudante-de-
universidade-federal-e-processado-por-questionar-gastos-da-reitoria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 14:38:22
Título: STF retoma julgamentos com federação partidária em pauta, entenda o que 
é e como funciona
Descrição: Nova forma de aliança entre partidos políticos tem regras específicas
e deve afetar disputa eleitoral deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/stf-retoma-julgamentos-com-
federacao-partidaria-em-pauta-entenda-o-que-e-e-como-funciona
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 13:24:56
Título: Oposição e movimentos protocolam PL que socorre agricultores afetados 
por seca e enchentes
Descrição: Proposta será apresentada na Câmara dos Deputados nesta quarta (2) 
com ato político em meio ao início do ano legislativo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/oposicao-e-movimentos-
protocolam-pl-que-socorre-agricultores-afetados-por-seca-e-enchentes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 12:44:26
Título: Prefeito de São Leopoldo (RS) desmente fake news e orienta população 
sobre vacinação
Descrição: Ary Vanazzi anunciou em live que até o dia 21 de fevereiro todas as 
crianças em idade escolar poderão ter sido vacinadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/prefeito-de-sao-leopoldo-rs-
desmente-fake-news-e-orienta-populacao-sobre-vacinacao

Fonte: Folha de São Paulo 
Data: 02-02-2022
Título: Sergio Moro e a verdade sobre os processos de Lula
Descrição: O ex-juiz, ex-ministro, ex-consultor e atual pré-candidato Sergio 
Moro (Podemos) tem feito afirmações em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) que achamos importante corrigir para restabelecer a verdade sobre 
os julgamentos de Lula nos quais Moro atuou. O ex-juiz tem dito que os processos
foram anulados por questões meramente processuais. Não é verdade. A 
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incompetência da 13º Vara Federal de Curitiba é questão processual, para qual 
Moro foi alertado pela defesa desde sua primeira manifestação, em 2016. Mas a 
declaração de suspeição de Moro significa que os processos não foram justos e 
que houve violação de um elemento estruturante da própria Justiça.
As condenações de Lula não estão "confirmadas" pelo TRF-4 e STJ, como tem dito 
Moro. Esses julgamentos também foram anulados por sua atuação durante a 
tramitação na primeira instância, inclusive na sua fase de coleta de provas.
Url : https://outline.com/VdhWEV 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 11:54:20
Título: No RJ, Justiça mantém ex-deputada Cristiane Brasil sem direito de 
exercer função pública
Descrição: MP considerou filha de Roberto Jefferson a \Fada Madrinha\ em esquema
de desvio de dinheiro público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/no-rj-justica-mantem-ex-
deputada-cristiane-brasil-sem-direito-de-exercer-funcao-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 07:13:40
Título: Conheça o grupo político apoiado por Bolsonaro para atuar contra o MST 
na Bahia
Descrição: O Brasil de Fato mostra com exclusividade como a teia bolsonarista se
formou no estado e lançou nomes na política local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/conheca-o-grupo-politico-
apoiado-por-bolsonaro-para-atuar-contra-o-mst-na-bahia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 07:11:02
Título: Nabhan Garcia e Incra fortaleceram \soldado bolsonarista\ que 
aterrorizou famílias do MST na BA
Descrição: Homens armados, ameaças, animais torturados e roubo de produção 
agrícola estão entre as acusações contra Liva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/nabhan-garcia-e-incra-
fortaleceram-soldado-bolsonarista-que-aterrorizou-familias-do-mst-na-ba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-02 07:08:17
Título: Exclusivo: como Bolsonaro usou o governo para apoiar grupo que abriu 
guerra contra o MST na BA
Descrição: Presidente foi à Bahia entregar título de terra a agricultores, entre
eles, um ex-membro do MST que se tornou seu aliado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/02/exclusivo-como-bolsonaro-usou-o-
governo-para-apoiar-grupo-que-abriu-guerra-contra-o-mst-na-ba
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 21:25:36
Título: Randolfe Rodrigues: ‘Aras é um serviçal de Bolsonaro’
Descrição: O senador reagiu à decisão do PGR de pedir que o STF cobre 
informações do comando da CPI sobre o acesso e o uso de dados de um inquérito
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/randolfe-rodrigues-aras-e-um-
servical-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 21:01:40
Título: ‘Completamente desconectado da realidade’, diz vice da Câmara sobre 
pronunciamento de Bolsonaro
Descrição: A CartaCapital, Marcelo Ramos lamenta discurso no Congresso: 'Nenhuma
palavra sobre fome, nenhuma palavra sobre como enfrentar o desemprego, baixar a 
inflação, segurar os juros'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/completamente-desconectado-da-
realidade-diz-vice-da-camara-sobre-pronunciamento-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-02-02 18:30:40
Título: Queiroga se define como ‘bolsonarista’ e admite: ‘Vou trabalhar pelo meu
presidente’
Descrição: O ministro da Saúde evitou responder se permanecerá no governo até o 
fim do ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/queiroga-se-define-como-
bolsonarista-e-admite-vou-trabalhar-pelo-meu-presidente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 18:16:29
Título: Paraná Pesquisas: Governo Bolsonaro é péssimo para 41% e ótimo para 
11,5%
Descrição: Houve uma oscilação negativa para o ex-capitão na comparação com a 
rodada anterior, conduzida em novembro de 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/parana-pesquisas-governo-
bolsonaro-e-pessimo-para-41-e-otimo-para-115/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 16:25:51
Título: Vídeo: Vereador de Goiânia exibe arma e dá cintadas em si mesmo durante 
discurso na Câmara
Descrição: Sargento Novandir se disse enganado pelo secretário de finanças do 
município em votação do reajuste do IPTU e decidiu se punir pelo erro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/video-vereador-de-goiania-exibe-
arma-e-da-cintadas-em-si-mesmo-durante-discurso-na-camara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-02 14:41:39
Título: Servidores da Anvisa e deputada petista cobram retratação de Bolsonaro
Descrição: Quando o órgão deu aval à vacinação de crianças contra a Covid, o 
mandatário ameaçou divulgar os nomes dos servidores responsáveis pela decisão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-da-anvisa-e-deputada-
petista-cobram-retratacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-02 20:33:47
Título: Moro propõe ‘privatizar até os cemitérios’ se for eleito em 2022
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) tem repetido em entrevistas que vai 
&#8216,privatizar até os cemitérios&#8217, se ele for eleito em 2022. Sorte do 
Brasil que o moço da finada Lava Jato tem 8% das intenções de votos e já perde 
para a gasolina, que já ultrapassou os oitos reais o  Bem-vindo à verdade, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/moro-propoe-privatizar-ate-os-cemiterios-
se-for-eleito-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-02 14:08:21
Título: PT planeja criação de 5 mil comitês populares de luta em 2022
Descrição: Para o PT, 2022 não será apenas de eleições. Será também o ano em que
o partido dará, nas palavras de sua presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, “um 
salto organizativo, político e de formação”. E isso ocorrerá por meio da 
formação de milhares de Comitês Populares de Luta, espaços pelos quais  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-planeja-criacao-de-5-mil-comites-
populares-de-luta-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 03:02:41
Título: O choro da Mãe (um lamento por Moïse) – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: O assassinato de Moïse é um tapa na cara dessa sociedade que nega ser
racista, xenofóbica e que hoje (principalmente no Rio de Janeiro) está entregue 
ao poder miliciano
Url :https://revistaforum.com.br/rede/choro-da-mae-um-lamento-por-moise/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 02:34:39
Título: Argentina: Chega a 17 o número de mortos por cocaína envenenada
Descrição: Droga adulterada com raticida foi distribuída, segundo apuração 
inicial, em quatro distritos de Buenos Aires. Há pelo menos 50 pessoas 
internadas em hospitais da região metropolitana, informa imprensa local
Url :https://revistaforum.com.br/global/argentina-17-mortos-cocaina-envenenada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 02:07:54
Título: Juliano Medeiros e Marina Silva se reúnem para discutir federação ente 
PSOL e Rede
Descrição: Conversas envolvem ainda o PCdoB, que também dialoga com o PT e PSB 
para formação de federação partidária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juliano-medeiros-marina-silva-
federacao-psol-rede/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 01:05:46
Título: Um governo eleito pelas Fake News não pode mesmo ter um Ministro da 
Educação que fale a verdade – Por Heleno Araújo
Descrição: Em menos de 5 minutos de fala ao país, Milton Ribeiro falou tantas 
mentiras que, somente pela vergonha alheia, não deveríamos dar palco para 
tamanho desvio de caráter
Url :https://revistaforum.com.br/debates/governo-fake-news-ministro-educacao-
heleno-araujo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 00:51:40
Título: Caixa: 97% discordam de fim de monopólio do penhor
Descrição: Projeto de Lei 4.188, apresentado pelo governo, acaba com 
exclusividade do banco público na operação de penhores civis. “Objetivo é 
enfraquecer papel social da Caixa de oferecer crédito barato para quem mais 
necessita”, alerta Fenae
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-97-discordam-fim-monopolio-
penhor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 00:38:00
Título: Alckmin no PV? José Aníbal e Aloysio Nunes Ferreira já discutem filiação
Descrição: Alckmin não trabalha mais com outra alternativa que não seja a de ir 
para a disputa federal. O governo do estado já não está mais nos seus planos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/alckmin-pv-jose-anibal-
aloysio-nunes-filiacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 00:14:38
Título: PSDB e MDB negociam federação e candidato único a presidente da 
República
Descrição: Legendas enxergam, com a federação, chances de fortalecer a \terceira
via\, que até agora não decolou, contra Lula e Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psdb-mdb-federacao-candidato-unico-
presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 22:59:04
Título: Como a política fiscal pode enfrentar a desigualdade?
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil, irá discutir se é possível 
enfrentar e combater a desigualdade que cresce a cada dia por meio de uma outra 
política fiscal. Com mediação de Artur Henrique, diretor da Fundação Perseu 
Abramo, Fernando Gaiger e Luana Passos irão analisar o momento do país e as 
alternativas possíveis para a pobreza, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-a-politica-fiscal-pode-enfrentar-a-
desigualdade/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 21:23:26
Título: Projeto de Frota determina: votar nas eleições deste ano, só com 
comprovante de vacina
Descrição: Deputado já iniciou o ano legislativo apresentando projeto de lei 
para barrar não vacinados nas eleições, o que deve irritar os bolsonaristas, 
seus antigos aliados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/projeto-frota-comprovante-vacina-
votar-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 20:47:19
Título: Cobrada, Damares se pronuncia sobre congolês de forma fria: “Não dá pra 
vir pra rede o tempo todo”
Descrição: Ministra, que deveria zelar pelos direitos humanos, demorou para 
comentar sobre o assassinato bárbaro de Moïse e se ocupou em pregar contra a \
erotização precoce\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/damares-congoles-fria-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 19:52:50
Título: Lula cresce 5,2% em nova Paraná Pesquisas e amplia vantagem sobre 
Bolsonaro
Descrição: Liderança do petista tem se alargado nos últimos meses, segundo 
instituto. Moro e Ciro vêm na sequência com pequeno recuo dentro da margem de 
erro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-cresce-52-parana-pesquisas-
vantagem-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 19:49:37
Título: Caso Moïse: Testemunhas acionaram Guarda Municipal, que ignorou 
espancamento
Descrição: Polícia Civil investiga o envolvimento de um policial militar no 
caso, o PM seria o patrão do congolês Moïse Kabagambe e dos agressores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caso-moise-testemunhas-guarda-municipal-
ignorou-espancamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 19:39:55
Título: “Se eu fosse branco, vocês gostariam mais de mim?”, pergunta em carta ao
pai criança negra de 9 anos
Descrição: Empresário Gustavo Bregunci fez relato nas redes sociais e 
compartilhou resposta que deu ao filho Guilherme, confira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/se-eu-fosse-branco-voces-gostariam-
mais-de-mim-pergunta-em-carta-ao-pai-crianca-negra-de-9-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 19:01:01
Título: Barbárie “tropical” – Por Chico Alencar
Descrição: A morte de Moïse é mais um episódio, dentre tantos outros, que se 
soma dia após dia num país em que o culto à violência vem das mais altas 
autoridades
Url :https://revistaforum.com.br/rede/barbarie-tropical/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 17:58:48
Título: Lula encontra Boulos, debate Alckmin de vice e pede apoio a Haddad
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-encontra-boulos-debate-
alckmin-de-vice-e-pede-apoio-a-haddad/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-02 09:24:48
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Título: Entreguista, Moro ataca Petrobras, BB e Caixa e quer “privatizar tudo”
Descrição: Demonstrando completa ignorância sobre as empresas públicas, Sergio 
Moro chamou Petrobras de \atrasada\ por \viver da exploração do Petróleo\ e diz 
que BB e Caixa \estão presos ao passado\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/entreguista-moro-ataca-petrobras-bb-e-
caixa-e-quer-privatizar-tudo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-03 04:30:48
Título: Porchat refaz roteiros de Saramago: 'Em cada cidadezinha tinha o melhor 
bacalhau de Portugal'
Descrição: RIO - Fábio Porchat caminhava por Barcelos, no Minho, norte de 
Portugal, quando se deparou com uma escultura de madeira, que ele classificou 
como “das mais feias que já vi na vida”.
Url :https://oglobo.globo.com/boa-viagem/porchat-refaz-roteiros-de-saramago-em-
cada-cidadezinha-tinha-melhor-bacalhau-de-portugal-1-25377223
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-03 01:39:38
Título: Por que juros continuam a subir e podem atrapalhar planos de reeleição 
de Bolsonaro
Descrição: Taxa básica chega a 10,75%, maior patamar desde 2017. Juros elevados 
prejudicam investimentos das empresas e criação de empregos, dificultando o 
projeto de reeleição do presidente.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60237485?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-02 21:06:34
Título: PF vê crime em ação de Bolsonaro: o que acontece agora?
Descrição: A instituição concluiu que chefe de Estado brasileiro infringiu a lei
ao vazar dados sigilosos de investigação sobre urnas eletrônicas, mas disse que 
ele tem foro privilegiado e, por isso, decisão de imputá-lo deve ser autorizada 
pelo STF.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60238294?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-02 00:00:00
Título: Telegram ignora decisão do STF sobre Bolsonaro há 6 meses e expõe 
descontrole no Brasil
Descrição: O Telegram ignora há cerca de seis meses uma determinação do STF 
(Supremo Tribunal Federal) para retirar do ar publicação de Jair Bolsonaro (PL) 
com informações falsas sobre as urnas eletrônicas.Leia mais (02/02/2022 - 13h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/telegram-ignora-decisao-do-stf-sobre-bolsonaro-ha-6-meses-e-
expoe-descontrole-no-brasil.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-02 21:53:00
Título: Líder do governo quer priorizar infraestrutura, agronegócio, ensino 
domiciliar e armas em 2022
Descrição: Embora admita ser complexo, o tema da reforma tributária também pode 
ser analisado neste ano, diz Ricardo Barros
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/847615-lider-do-governo-quer-priorizar-
infraestrutura-agronegocio-ensino-domiciliar-e-armas-em-2022/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-02 17:22:18
Título: Vazamento de dados: Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre 
possível crime de Bolsonaro
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
deu 15 dias para o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestar 
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sobre um relatório da Polícia Federal (PF) que apontou crime do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) no vazamento de um inquérito sobre o ataque hacker ao TSE.
Url :https://br.sputniknews.com/20220202/vazamento-de-dados-moraes-da-15-dias-
para-pgr-se-manifestar-sobre-possivel-crime-de-bolsonaro-21251714.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-02 13:39:17
Título: 'Lamentável que o rei da Espanha, no século XXI, endosse o genocídio', 
diz Maduro
Descrição: O presidente venezuelano criticou as declarações de Felipe VI, que 
disse recentemente em Porto Rico que os hispano-americanos deveriam se sentir \
orgulhosos\ dos \valores aportados pela Espanha\ durante a conquista.
Url :https://br.sputniknews.com/20220202/lamentavel-que-o-rei-da-espanha-no-
seculo-xxi-endosse-o-genocidio-diz-maduro-21248819.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-02 12:03:23
Título: Por que o Brasil abre escritório na embaixada em Washington e não em 
Pequim? Analista responde
Descrição: Em decorrência da instalação de uma representação da Economia na 
Embaixada do Brasil nos EUA, a Sputnik Brasil teve uma entrevista com um 
cientista político para saber o que está por trás da implementação da entidade 
em Washington.
Url :https://br.sputniknews.com/20220202/por-que-o-brasil-abre-escritorio-na-
embaixada-em-washington-e-nao-em-pequim-analista-responde-21247406.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-02 01:18:16
Título: Casa Branca condena recentes ameaças de bomba contra universidades 
negras nos EUA
Descrição: Na terça-feira (1º), o governo dos EUA condenou a recente onda de 
ameaças contra faculdades e universidades historicamente negras em todo o país e
disse que monitora a situação, segundo apontou a porta-voz da Casa Branca, Jen 
Psaki.
Url :https://br.sputniknews.com/20220202/casa-branca-condena-recentes-ameacas-
de-bomba-contra-universidades-negras-nos-eua-21242158.html
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