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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-03
Título: Brasil volta a ter mais de mil mortes pela covid-19 em um dia. Ocupação
de UTIs explode
Descrição: O Brasil registrou nesta quinta-feira (3) 1.041 mortes pela covid-19.
É a primeira vez desde 18 de agosto que o país ultrapassa a marca de mil óbitos
oficiais em um único dia. Assim, a média móvel diária de mortes decorrentes da
covid-19 no Brasil subiu para 702 na semana, número equivalente ao de meados do
ano passado. Nas últimas 24 horas, a transmissão também foi recorde, com quase
300 mil novos casos registrados. A média móvel de casos também é a maior desde o
início da pandemia. Os dados são do boletim do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass). Ao todo, o Brasil tem 630.001 mortes pela covid-19
oficialmente registradas, e superou os 26 milhões de casos.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/brasil-volta-ater-mais-de-mil-mortes-pela-covid-19-em-um-dia-ocupacao-de-utis-explode/
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-02-03 00:44:07
Título: O ouro ilegal brasileiro que você pode estar usando
Descrição: Uma força-tarefa especial está realizando incursões nas profundezas
da Amazônia para visar o que ela chama de ouro de sangue. A mineração em
territórios que deveriam ser protegidos por lei está destruindo a vida dos povos
indígenas e causando danos ao meio ambiente. O Reino Unido é o terceiro maior
comprador de ouro brasileiro, e os promotores públicos têm alegado que 30% das
exportações brasileiras podem ser extraídas ilegalmente. A BBC teve acesso
exclusivo para filmar uma rara operação de forças especiais. As identidades de
alguns dos operadores foram protegidas. Frase no meio do video “O presidente
brasileiro Jair Bolsonaro quer incentivar a mineração aqui.”
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-60236777?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 15:24:38
Título: Empresário ligado a garimpo ilegal é preso por ordenar queima de
helicópteros do Ibama
Descrição: Motivação do crime foi o prejuízo que ele sofreu em ações de
fiscalização do Ibama e da PF em 2021 na terra indígena Yanomami
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/empresario-garimpo-ilegal-preso-queimahelicoptero-ibama/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 17:42:43
Título: No Rio de Janeiro, homem negro é morto por militar após ser confundido
com assaltante
Descrição: Durval Filho foi morto pelo vizinho na entrada do condomínio onde
morava em São Gonçalo (RJ)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/no-rio-de-janeiro-homem-negro-emorto-por-militar-apos-ser-confundido-com-assaltante
Fonte: Montedo
Data: 2022-02-03
Título: Empresa mantinha trabalho análogo ao escravo em obra na Base Aérea de
Anápolis
Descrição: Cleomar Almeida. Justiça do Trabalho condenou construtora a pagar R$
500 mil a um fundo e indenizar sete funcionários migrantes que trabalhavam em
Anápolis. A Justiça do Trabalho condenou uma construtora a pagar R$ 500 mil a
um fundo e indenizar sete funcionários migrantes encontrados em situação análoga
à escravidão, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Eles trabalhavam na construção de

um hangar na Base Aérea e ficavam alojados em uma casa suja, além de passarem
fome e sede, segundo o processo.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/02/03/empresa-mantinha-trabalho-analogoao-escravo-em-obra-na-base-aerea-de-anapolis/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 06:16:28
Título: Bolsonaro desconhece origem de Padre Cícero e chama nordestinos de ‘pau
de arara’
Descrição: A declaração foi feita nesta quinta-feira, 3, durante transmissão ao
vivo nas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-desconhece-origemde-padre-cicero-e-chama-nordestinos-de-pau-de-arara/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-03 00:00:00
Título: 'Está cheio de pau de arara aqui', diz Bolsonaro em referência a
nordestinos
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou na noite desta quinta-feira (3)
uma expressão empregada para se referir a nordestinos de forma depreciativa.Leia
mais (02/03/2022 - 22h42)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/esta-cheio-de-pau-de-arara-aqui-diz-bolsonaro-em-referenciaa-nordestinos.shtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 17:56:55
Título: TCU abre processo sobre gastos de Bolsonaro nos cartões corporativos
Descrição: A decisão acolhe um pedido apresentado pelo senador Fabiano Contarato
(PT-ES)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tcu-abre-processo-sobre-gastos-debolsonaro-nos-cartoes-corporativos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 19:58:51
Título: Procurador pede a Aras providências contra Bia Kicis por expor médicos
pró-vacina
Descrição: Carlos Vilhena pede para verificar a ocorrência dos crimes de
improbidade administrativa e vazamento de dados nos atos de Bia Kicis e do
ministro Marcelo Queiroga
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/procurador-pede-a-arasprovidencias-contra-bia-kicis-por-expor-medicos-pro-vacina/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 17:22:16
Título: Baco Exu do Blues: ‘Embranqueceram o amor como embranqueceram Jesus’
Descrição: O novo álbum do rapper baiano fala das barreiras colocadas pelo
racismo sobre o amor romântico. “Você acaba querendo buscar uma coisa que não
foi criada para você“
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/baco-exu-do-bluesembranqueceram-o-amor-como-embranqueceram-jesus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 08:53:18
Título: Isa Penna é ameaçada de estupro e seus familiares têm endereço divulgado
Descrição: O remetente do email que fez as ameaças, de acordo com a deputada, é
o mesmo usado para fazer ameaças racistas contra o ator e atual participante do
BBB, Douglas Silva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/isa-penna-e-ameacada-de-estupro-eseus-familiares-tem-endereco-divulgado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 21:08:38

Título: Tortura nas prisões brasileiras: Ninguém punido em 10 anos num sistema
falido
Descrição: ONU, que tem vasto material com dados sobre a prática no país, cobra
o Brasil, que pouco faz sobre o assunto. Manifestação em SP nessa quinta (3)
clamou por justiça e respeito
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tortura-prisoes-ninguem-punido-10-anosfalido/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-03 20:50:00
Título: Líder do Psol diz que prioridade é derrotar Bolsonaro nas urnas
Descrição: Taxação de grandes fortunas, revisão da política de preços de
combustíveis e investimento em agricultura familiar também são pautas do partido
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/848128-lider-do-psol-diz-que-prioridadee-derrotar-bolsonaro-nas-urnas/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-03
Título: Assassinato de Moïse ‘é resultado de um governo fascista e de milicianos’, diz
Lula
Descrição: “Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Num quiosque na beira da
praia, quando mataram um jovem do Congo com um taco de basebol? Sabe, isso não é
normal. Isso não é humano”, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele
se referia ao assassinato de Moïse Kabagambe, espancado até a morte, na Barra da
Tijuca, em 24 de janeiro. O congolês foi atacado com crueldade após cobrar pelos
serviços que havia prestado ao quiosque. O assassinato repecurtiu nas redes
sociais, com a hashtag #JustiçaPorMoise. O crime está envolto em uma série de
questões estruturais do país, como banalização da violência, exploração e
precarização dos direitos trabalhistas; poder das milícias, racismo e xenofobia.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/assassinato-de-moise-e-resultado-de-umgoverno-fascista-e-de-milicianos-diz-lula-69d2
Fonte: Congresso em Foco
Título: Você venderia uma empresa que dá lucro?
Descrição: Renata Vilela* Vez ou outra lemos uma notícia de que alguém vendeu a
sua empresa de sucesso por uma oferta bilionária. Certamente, o proprietário
encarou como uma oportunidade rápida de receber logo todos os lucros que a
empresa poderia dar no futuro. Mas será que isso também se aplica a empresas do
Estado? Privatizar empresas [ ]The post Você venderia uma empresa que dá lucro?
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/tipo/patrocinado/salve-seus-dados/vocevenderia-uma-empresa-que-da-lucro-2/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 13:43:51
Título: Cálculos fraudulentos para subvalorizar Eletrobras travam privatização
da estatal no TCU
Descrição: Governo Bolsonaro coloca preço de liquidação na estatal para tentar
vender antes das eleições e cumprir acordo com agentes do sistema financeiro.
Tramoia chamou atenção de ministro do TCU que pediu vistas.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/calculos-fraudulentos-parasubvalorizar-eletrobras-travam-privatizacao-da-estatal-no-tcu/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-03
Título: Justiça manda Comissão da Verdade censurar nome de PM de relatório
Descrição: A Justiça Federal determinou que seja retirado do relatório final da
Comissão Nacional da Verdade (CNV) as menções sobre Olinto de Sousa Ferraz, excoronel da PM de Pernambuco. Com isso, o nome ficou decidido pela “anonimização”
de todas as menções publicadas dele no documento. A decisão foi do juiz Hélio
Campos, da 6ª Vara Federal de Pernambuco. A AGU não recorreu e enviou para o
Arquivo Nacional cumprir a decisão. O caso já transitou em julgado.
Com isso, os documentos oficiais da CNV, preservados pelo Arquivo Nacional,
tiveram ao menos três páginas adulteradas. Tarjas pretas foram dispostas sobre

as menções ao nome do então chefe da Casa de Detenção do Recife. O caso foi
revelado pelo grupo de pesquisadores Giro da Arquivo, da Universidade Federal de
Santa Maria.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/justica-censurar-nome-pm/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 01:02:52
Título: Espanha aprova reforma trabalhista que é referência para Lula
Descrição: O ex-presidente Lula manteve contato com integrantes do governo
espanhol nos últimos meses com objetivo de reverter a reforma neoliberal de
Michel Temer
Url :https://revistaforum.com.br/global/espanha-aprova-reforma-trabalhista-quee-referencia-para-lula/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 15:52:11
Título: Justiça absolve militante do MST acusado de agressão contra policiais
militares em Brasília
Descrição: O juiz André Ferreira de Brito absolveu Francinaldo Alves Correia por
falta de provas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/justica-absolve-militante-domst-acusado-de-agressao-contra-policiais-militares-em-brasilia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 17:51:48
Título: STF manda RJ apresentar em 90 dias plano para reduzir letalidade
policial
Descrição: O julgamento, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, foi
finalizado nesta quinta-feira 3
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-manda-rj-apresentar-em90-dias-plano-para-reduzir-letalidade-policial/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 15:31:34
Título: Justiça para Moïse Kabagambe: Levante Popular da Juventude faz ação em
Londrina (PR)
Descrição: Ações pelas ruas de Londrina denunciam o assassinato brutal do
congolês
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/justica-para-moise-kabagambelevante-popular-da-juventude-faz-acao-em-londrina-pr
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 12:07:40
Título: No Recife, Levante Popular da Juventude realiza atividade pedindo
justiça por Moïse Kabagambe
Descrição: Movimento diz que morte evidencia “persistente racismo estrutural”,
Ato por justiça para o congolês será no sábado (05)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/no-recife-levante-popular-dajuventude-realiza-atividade-pedindo-justica-por-moise-kabagambe
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 11:48:20
Título: Juventude do Rio transforma cotidiano em letra de samba: “Minha arma é
minha canção”
Descrição: Viver do samba é o sonho de jovens na zona oeste do Rio de Janeiro e
tema do programa Papo na Laje
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/juventude-do-rio-transformacotidiano-em-letra-de-samba-minha-arma-e-minha-cancao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 09:01:15
Título: Levante Popular da Juventude faz ação para pedir justiça por Moïse
Kabagambe no RJ

Descrição: Policial militar apontado como dono do quiosque Biruta, onde congolês
trabalhava, foi intimado a depor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/levante-popular-da-juventudefaz-acao-para-pedir-justica-por-moise-kabamgabe-no-rj
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 21:22:42
Título: Centrais sindicais confirmam presença em atos por justiça a Moïse
Kabagambe
Descrição: Manifestações em reação ao assassinato brutal do refugiado congolês
acontecerão no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/centrais-sindicais-atos-justicamoise/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 00:36:22
Título: “A esperança foi assassinada a pauladas”: o emocionante relato do
jornalista que conheceu Moïse Kabamgabe
Descrição: Caio Barretto Briso publicou um relato sobre como conheceu o congolês
em suas redes sociais e a postagem viralizou, leia aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/esperanca-assassinada-pauladasemocionante-relato-do-jornalista-que-conheceu-moise-kabamgabe/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 22:54:42
Título: Família de Moïse não teve acesso ao inquérito, denuncia presidenta da
CDH da Alerj
Descrição: A deputada Dani Monteiro (PSOL) deu detalhes sobre a situação da
família de Moïse Mugenyi Kabagambe durante o Jornal da Fórum desta quinta-feira,
assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/familia-de-moise-nao-teve-acesso-aoinquerito-denuncia-presidenta-da-cdh-da-alerj/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 11:24:24
Título: \Com Supremo, com tudo\: relembre papel do STF na queda de Dilma após \
confissão\ de Barroso
Descrição: Ministro escreveu artigo dizendo que o “motivo real” para o
impeachment foi a falta de apoio político, não as pedaladas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/com-supremo-com-tudo-relembrepapel-do-stf-na-queda-de-dilma-apos-confissao-de-barroso
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 10:50:29
Título: Oposição age para socorrer agricultores familiares de Santa Catarina e
critica ministra
Descrição: Deputados protocolaram PL após Tereza Cristina visitar estado e
causar revolta ao culpar São Pedro por estiagem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/oposicao-critica-ministra-daagricultura-que-culpou-sao-pedro-por-estiagem-em-santa-catarina
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: a fraternidade é a âncora de salvação da humanidade
Descrição: No II Dia Internacional da Fraternidade Humana, convocado pelas
Nações Unidas, Francisco reafirma que a fraternidade é o único caminho possível
para a humanidade ferida por guerras. “Ou somos irmãos ou tudo desaba.\
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-diainternacional-fraternidade-humana-mensagem.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 05:00:26
Título: As novenas de Dona Lali

Descrição: Ela sabia de cor o dia de cada santo. Sabia também os poderes de cada
um. Quem era o santo que protegia os olhos, os motoristas, os namorados, a
televisão, um santo pra cada problema
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/as-novenas-de-dona-lali/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 21:57:08
Título: Após pergunta sobre ‘atualização’ nas urnas, Bolsonaro diz: ‘Até daqui a
três ou quatro semanas’
Descrição: Comentarista da Jovem Pan havia perguntado ao presidente do Inmetro
sobre a qualidade das urnas eletrônicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-pergunta-sobre-atualizacaonas-urnas-bolsonaro-diz-ate-daqui-a-tres-ou-quatro-semanas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 21:26:04
Título: Meta perde mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado
Descrição: 'Foi um trimestre desastroso para o Facebook e certamente haverá
ventos contrários no próximo ano', destacou o analista Dan Ives, da Wedbush.
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/meta-perde-mais-de-us-200-bilhoes-emvalor-de-mercado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 20:11:18
Título: PT abre mão de candidatura em Pernambuco e deve apoiar o PSB, impasse em
São Paulo continua
Descrição: O governador Paulo Câmara, que se reuniu com Lula, defende o nome do
deputado Danilo Cabral como seu candidato a sucessor
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-abre-mao-de-candidatura-empernambuco-e-deve-apoiar-o-psb-impasse-em-sao-paulo-continua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 19:22:45
Título: Instagram marca perfil de secretário do governo Bolsonaro por divulgação
de fake news
Descrição: André Porciuncula declarou que a plataforma pratica 'censura' contra
ele e que irá judicializar o caso
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/instagram-marca-perfil-desecretario-do-governo-bolsonaro-por-divulgacao-de-fake-news/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 18:26:22
Título: PRF intimida manifestante e manda abaixar cartaz contra Bolsonaro: ‘Vai
ser conduzido por desobediência’
Descrição: O episódio ocorreu durante visita do ex-capitão a Porto Velho (RO)
nesta quinta-feira 3
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/prf-intimida-manifestante-emanda-abaixar-cartaz-contra-bolsonaro-vai-ser-conduzido-por-desobediencia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 17:31:02
Título: Pós-ômicron, Marisa Monte começa turnê
Descrição: Os shows passarão por dezesseis 16 brasileiras e dez norteamericanas, além de Lisboa e Porto e Montevidéu e Buenos Aires
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/pos-omicron-marisa-monte-comecaturne/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 17:26:57
Título: Bloqueio formal dos EUA contra Cuba completa 60 anos
Descrição: A ilha caribenha sofre prejuízo bilionário com sanções econômicas,
diz o governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/bloqueio-formal-dos-eua-contra-cubacompleta-60-anos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-03 16:41:46
Título: Em meio a confusão, Parlamento da Espanha aprova por um voto a revisão
de reforma trabalhista
Descrição: Deputado contrário à revisão diz que errou ao votar a favor, há
possibilidade de que a votação seja anulada
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/em-meio-a-confusao-parlamento-daespanha-aprova-por-um-voto-a-revisao-de-reforma-trabalhista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-03 22:34:03
Título: Isso a Globo não mostra: Já existe um “Uber” que repassa 95% para
motoristas, confira
Descrição: Prefeitura de Araraquara cria aplicativo Bibi Mob semelhante ao Uber
Isso a Globo não mostra, isso é coisa do PT. Depois do sucesso, coragem e êxito
no enfrentamento da Covid-19, a administração do prefeito de Araraquara, Edinho
Silva (PT), volta a ser destaque, agora, em inovação, tecnologia e direito Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/isso-a-globo-nao-mostra-ja-existe-um-uberque-repassa-95-para-motoristas-confira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-03 12:18:33
Título: Lula anuncia apoio a Requião no Paraná [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) declarou apoio à pré-candidatura do exsenador e ex-governador Roberto Requião (sem partido) na disputa pelo governo do
Paraná. O petista foi entrevistado nesta quinta-feira (03/02) por uma rede de
rádios dos municípios de Paranavaí e Apucarana. Lula disse que ele e o PT estão
comprometidos com Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-anuncia-apoio-a-requiao-no-paranavideo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-03 10:29:46
Título: Paraná Pesquisas desafia Datafolha e antigo Ibope [Ipespe]: Lula e
Bolsonaro disputarão o 2º turno
Descrição: A Paraná Pesquisas foi o único instituto do país a desafiar o
Datafolha e o antigo Ibope, agora batizado de Ipespe, ao garantir que a disputa
presidencial será no segundo turno e entre Lula e Bolsonaro. No Datafolha
publicado em 16 de dezembro de 2021, o resultado era esse: Lula Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-desafia-datafolha-eantigo-ibope-ipespe-lula-e-bolsonaro-disputarao-o-2o-turno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 02:53:48
Título: Por uma base política progressista norteada pelos direitos humanos – Por
João Batista Moreira Pinto
Descrição: Alguns poderão ter receio da utilização dos direitos humanos como
base para um projeto político, pensando na possível utilização pela direita e
extrema direita
Url :https://revistaforum.com.br/debates/base-politica-progressista-de-direitoshumanos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 01:52:32
Título: Denúncia de racismo no set de “Nos Tempos do Imperador” faz Globo abrir
investigação
Descrição: De acordo com reclamação levada ao setor de compliance da emissora
carioca, elenco de artistas negros estaria recebendo tratamento diferente
daquele dispensado aos colegas brancos

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/denuncia-racismo-nos-tempos-imperadorglobo-investigacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 01:39:17
Título: Valorizar a Enfermagem é URGENTE: Pela aprovação do piso salarial – Por
Alexandre Padilha
Descrição: Esse tema é mais do que urgente, ainda mais pela visibilidade da
dedicação desses trabalhadores no atendimento à pandemia da Covid-19, a maior
tragédia humana registrada no Brasil e que vitimou muitos destes profissionais,
que compõem 70% da força de trabalho da área da saúde
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/alexandrepadilha/valorizar-aenfermagem-e-urgente-pela-aprovacao-do-piso-salarial-por-alexandre-padilha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 01:38:59
Título: Governadores apoiam proposta de senador do PT para redução do preço dos
combustíveis
Descrição: Jean Paul, líder da Minoria, obteve apoio de governadores em projeto
que pode estabelecer uma política de amortecimento no preço dos combustíveis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-apoiam-senador-do-ptreducao-preco-dos-combustiveis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 00:20:00
Título: Bolsonaro, Moro e Lula: qual passado vamos escolher? – Por Raphael
Fagundes
Descrição: Foi Lula que construiu um projeto de Brasil baseado na conciliação de
classes e que mostrou um certo êxito social e econômico
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-moro-lula-passado-escolher/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 22:37:04
Título: 11 séries que criticam o mercado financeiro e o capitalismo
Descrição: Da bolsa de valores ao mercado da reciclagem, produções abordam de
maneira crítica o modo de produção capitalista
Url :https://revistaforum.com.br/webstories/11-series-que-criticam-o-mercadofinanceiro-e-o-capitalismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 19:30:13
Título: Gilberto Barros condenado por homofobia: “Multa é pequena e é possível
triplicar o valor”, diz advogado
Descrição: O apresentador foi condenado por dizer em programa que \vomita\ ao
ver dois homens se beijando e incitou a violência contra homossexuais, advogado
que entrou com a ação disse à Fórum que quer ampliar a multa
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/gilberto-barros-condenado-homofobia-valormulta-advogado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 18:50:02
Título: Bolsonaro se rende a Pedro Castillo depois de dizer que perdeu o Peru
Descrição: Dois dias antes de emprestar seu icônico chapéu para Bolsonaro, o
presidente do Peru, Pedro Castillo realizou uma reforma ministerial que promoveu
um giro à direita em seu governo, entenda
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-se-rende-a-pedro-castillodepois-de-dizer-que-perdeu-o-peru/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 14:53:49
Título: Gilberto Barros é multado em R$ 32 mil por homofobia
Descrição: Durante programa, o apresentador declarou que \vomita\ ao ver dois
homens se beijarem e incitou à violência contra a comunidade LGBT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gilberto-barros-multado-homofobia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-03 14:53:15
Título: Fátima Bernardes destaca na Globo a tag “foi golpe”, após artigo de
Barroso sobre Dilma, vídeo
Descrição: Ela explicou que a tag surgiu a partir de fala do presidente do TSE
que o “motivo real” do impeachment da ex-presidenta foi “perda de sustentação
política”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fatima-bernardes-destaca-na-globo-a-tagfoi-golpe-apos-fala-de-barroso-sobre-dilma-video/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-03 03:00:00
Título: Metaverso e os devires de cultura em Matrix. Entrevista especial Adriana
Amaral
Descrição:
Em geral, o universo cyberpunk da literatura, dos quadrinhos, do c [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614061-metaverso-e-os-devires-de-cultura-emmatrix-entrevista-especial-adriana-amaral
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-04 06:00:38
Título: Viúva de homem morto por militar em São Gonçalo viu atirador pedindo
ajuda após disparos
Descrição: RIO — A viúva de Durval Teófilo Filho viu o sargento que atirou no
marido dela pedindo ajuda na porta do condomínio no Colubandê e só o reconheceu
como o responsável pelo crime no hospital. Em depoimento à polícia, Luziane
Teófilo disse que, ao chegar ao Hospital Estadual Alberto Torres, localizado no
mesmo bairro em São Gonçalo, percebeu que o homem que estava no condomínio com
as mãos na cabeça pedindo ajuda era o responsável pelos três disparos que
mataram Durval.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/viuva-de-homem-morto-por-militar-em-saogoncalo-viu-atirador-pedindo-ajuda-apos-disparos-25380186
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-04 05:41:04
Título: Descoberta nova variante mais contagiosa e agressiva do vírus HIV
Descrição: As pessoas com a nova variante VB têm uma recuperação do sistema
imune e sobrevivência similares aos indivíduos infectados com outras cepas do
vírus, mas levam menos tempo a desenvolver a doença.
Url :https://br.sputniknews.com/20220204/descoberta-nova-variante-maiscontagiosa-e-agressiva-do-virus-hiv-21269217.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-03 19:01:03
Título: Variante do HIV mais transmissível e agressiva é encontrada na Holanda
Descrição: Surgida provavelmente entre os anos 1980 e 1990, a variante VB foi
detectada em mais de 100 pacientes analisados em pesquisa liderada por
cientistas da Universidade de Oxford e publicada nesta quinta-feira (3/2) na
revista Science.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60238635?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-02-03 00:00:00
Título: As dúvidas sobre o Facebook diante da queda de usuários que levou a
tombo recorde de US$ 250 bi na bolsa
Descrição: Pela primeira vez desde que foi lançado, há 18 anos, caiu o número de
usuários ativos diários (DAU, na sigla em inglês) do Facebook, um reflexo da
queda de popularidade da rede social entre os jovens e a perda de terreno para a
concorrência.Leia mais (02/03/2022 - 12h48)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.

br/tec/2022/02/as-duvidas-sobre-o-facebook-diante-da-1a-queda-de-usuariosativos-diarios-de-sua-historia.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-03 23:27:00
Título: Enchentes recentes ampliam impacto das tragédias de Brumadinho e
Mariana, dizem atingidos
Descrição: Tema foi debatido em audiência pública na Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/848155-enchentes-recentes-ampliamimpacto-das-tragedias-de-brumadinho-e-mariana-dizem-atingidos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-04 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 4 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta sexta-feira (4), marcada pela cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos de 2022 em Pequim, pela visita de Vladimir Putin à China e pela
operação militar americana que eliminou o atual líder do Daesh na Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/20220204/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-sexta-feira-4-de-fevereiro-21269676.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-03 15:00:53
Título: Pelicano oportunista tenta roubar o peixe do outro sem qualquer
cerimônia
Descrição: Na vida selvagem não tem desculpa, se não souber se impor, perde.
Url :https://br.sputniknews.com/20220203/pelicano-oportunista-tenta-roubar-opeixe-do-outro-sem-qualquer-cerimonia-21263530.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-02-04 01:25:00
Título: BRASIL VIOLENCIA - Supremo obliga a Río de Janeiro a adoptar medidas
contra la violencia policial
Descrição: NA
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/supremo-obliga-a-rio-de-janeiroadoptar-medidas-contra-la-violencia-policial/20000013-4732570?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-03 16:45:14
Título: EUA afirmam ter matado líder do Estado Islâmico em operação com 6
crianças mortas
Descrição: Casa Branca diz que a operação teve sucesso em tornar o mundo \um
lugar mais seguro\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/03/eua-afirmam-ter-matado-lider-doestado-islamico-em-operacao-com-6-criancas-mortas

