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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 18:09:25
Título: Lula alerta para aumento de mortes por Covid: “Voltando ao patamar de
mil por dia”
Descrição: Diferente de Jair Bolsonaro, ex-presidente reforçou o uso das máscara
e a importância da imunização: \Não acredite em fake news\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-aumento-mortes-covid/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-04 22:09:06
Título: Brasil tem 1.074 mortes por COVID-19 em 24h, média de óbitos diários
passa de 700
Descrição: Nesta sexta-feira (4), o Brasil registrou 1.074 novas mortes por
COVID-19 e chegou a um total de 631.069 óbitos. Com quase 219.298 novos casos
detectados da doença, a média diária de infecções passa de 182 mil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220204/brasil-tem-1074-mortes-por-covid-19-em24h-media-de-obitos-diarios-passa-de-700-21281715.html
Fonte: O Globo
Data: 2022-02-04
Título: Morre Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes, aos
92 anos
Descrição: Faleceu hoje, aos 92 anos, Maria Prestes viúva do líder comunista
Luís Carlos Prestes (1898-1990), com quem conviveu cerca de 40 anos, quase
sempre escondidos ou no exílio, e teve sete filhos. Ela foi internada no final
de janeiro, em um hospital do Rio, ao ser diagnosticada com Covid-19. Ela
completou 92 anos na quarta-feira, dia 2 de fevereiro.
Url : https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/morre-maria-prestes-viuva-dolider-comunista-luis-carlos-prestes-aos-92-anos.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-04
Título: Confira onde terá ato contra o assassinato do jovem congolês Moïse, neste sábado
(5)
Descrição: O assassinato brutal a pancadas do jovem congolês Moïse Kabamgabe, de
24 anos, que vivia no Brasil com a mãe e irmãos, todos refugiados políticos, no
dia 24 de janeiro, após cobrar o pagamento por dois dias de serviços prestados
ao quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, causou revolta e indignação no
Brasil. A naturalidade de como as autoridades policiais trataram o caso,
inclusive, com a família de Moïse sendo informada de sua morte três dias depois
do ocorrido, e de estar agora sendo intimidada pela polícia, reforça a
necessidade dos brasileiros não normatizarem as torturas e assassinatos contra a
população negra do país.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/confira-onde-tera-ato-contra-oassassinato-do-jovem-congoles-moise-neste-sabado-738c
Fonte: Global Times
Data: 2022-02-04
Título: A história vai registrar este golpe": editorial do Global Times
Descrição:Na sexta-feira à noite, quando um "grande floco de neve" simbolizando
a unidade humana levantou uma tocha olímpica ecológica, Pequim, a primeira
"cidade olímpica dupla" do mundo, mais uma vez recebeu de braços abertos velhos
e novos amigos de todo o mundo durante um período de 14 anos. Os Jogos
Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, o primeiro grande evento esportivo global a
ser realizado dentro do cronograma desde o início da pandemia da COVID-19, tem
um significado simbólico para a China e para o mundo. Como observou o presidente
chinês Xi Jinping, "a história vai registrar este golpe". A água do Rio Amarelo
desceu, os cinco anéis olímpicos romperam o gelo e os flocos de neve derreteram
em uma.... Em uma história romântica de gelo e neve, a Cerimônia de Abertura

mais uma vez surpreendeu o mundo. Ele refresca as memórias gloriosas dos Jogos
Olímpicos de Pequim 2008 e inspira a ressonância emocional da humanidade para
"unir-se para um futuro compartilhado".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1251421.shtml
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-04
Título: Sargento que matou Durval será indiciado por homicídio doloso e fica em
prisão preventiva
Descrição: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça que
o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra seja processado por homicídio
doloso. O militar assassinou seu vizinho negro, Durval Teófilo Filho, na noite
da quarta-feira (2) alegando confundi-lo com um assaltante. A Polícia Civil do
estado havia acolhido o argumento e, após efetuar prisão em flagrante, o
indiciou por homicídio culposo. Nesse caso, o crime interpretado como “não
intencional” poderia proporcionar um relaxamento da prisão a qualquer momento. E
induzir a uma eventual punição mais branda. Já a classificação de homicídio
doloso considera que houve intenção do militar de matar Durval – o que agrava a
qualificação do crime. Além disso, com a nova tipificação, o MP-RJ conseguiu
converter a prisão em “preventiva”, o que mantém o criminoso preso sem prazo
para soltura.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/02/sargento-matoudurval-indiciado-homicidio-doloso/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 20:09:13
Título: Mais da metade do desmatamento da Amazônia ocorreu em terras públicas
Descrição: Recorde histórico aponta aumento de 56,6% da área desmatada nos
últimos três anos, segundo o Ipam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/mais-da-metade-do-desmatamentoda-amazonia-ocorreu-em-terras-publicas
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 13:10:02
Título: Auxílio Brasil: mais de 500 mil famílias estão sem “Bolsa Família” de
Bolsonaro
Descrição: Número de pessoas em situação de extrema pobreza aumentou durante o
atual governo federal e é o maior já registrado no Cadastro Único
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/auxilio-brasil-500-mil-familias-sembolsonaro/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Exclusão e pobreza nas periferias sul-americanas: Relatório dos
Dominicanos
Descrição: O Relatório denuncia as causas da pobreza e oferece um olhar de
esperança das periferias e das comunidades onde os missionários dominicanos
estão presentes. Os \Missionários Dominicanos-Selvas Amazônicas\, organização
sem fins lucrativos dos Dominicanos da Província espanhola, chamam a atenção
para situações de exclusão e empobrecimento nos centros urbanos, onde as
desigualdades são em sua maioria invisíveis, mas muito acentuadas.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-02/relatorio-dominicanosexclusao-pobreza-periferias-sul-americanas.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 19:55:59
Título: Diesel sobe pela quinta semana e acumula alta de 4,5% neste ano, diz ANP
Descrição: No caso da gasolina, os preços apresentaram recuo pela segunda semana
seguida, em comparação com a primeira semana deste ano, subiram 0,6%
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/diesel-sobe-pela-quinta-semana-eacumula-alta-de-45-neste-ano-diz-anp/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-04

Título: Ao 247, Chico Buarque rejeita ideia de autocensura: “simplesmente não
tenho mais vontade de cantar”
Descrição: A polêmica criada em torno da música de Chico Buarque “Com Açúcar,
com Afeto”, que tem se arrastado, incomodou o artista. Ao mesmo tempo em que
rechaça a insinuação de alguns de que estaria se autocensurando ao anunciar que
não cantaria mais a música composta em 1967, ele nega que tenha sofrido críticas
dos movimentos feministas em relação à sua canção. “Criaram essa celeuma de que
estou cancelando, me autocensurando, vetando. Tenha paciência. Não tenho nada a
ver com isso. Deixar de cantar não é proibir, nem cancelar.” Chico ficou
surpreso com a “reação absurda” a uma declaração sua feita no documentário sobre
a Nara Leão – “O canto livre de Nara Leão”. “A canção é realmente datada”, ele
diz. “Simplesmente não tenho mais vontade de cantar.” Chico falou com
exclusividade ao Brasil 247.
Url : https://www.brasil247.com/cultura/chico-buarque-rejeita-ideia-deautocensura-simplesmente-nao-tenho-mais-vontade-de-cantar
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 17:32:35
Título: Caso Alvarez & Marsal: MP junto ao TCU pede o bloqueio de bens de Moro
Descrição: Lucas Rocha Furtado aponta inconsistência em documentos apresentados
no processo sobre o contrato do ex-juiz com a empresa americana
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/caso-alvarez-marsal-mp-junto-aotcu-pede-o-bloqueio-de-bens-de-moro/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-04
Título: Tacla Duran revela nota de R$ 811 mil emitida por Moro para consultoria
em engenharia da Alvarez & Marsal
Descrição: “Russo, você emitiu uma nota fiscal de R$ 890.000,00 para uma empresa
de consultoria em ENGENHARIA? É isso mesmo?”, indagou Tacla Duran, que denunciou
a tentativa de extorsão por parte do advogado Carlos Zucolotto, amigo do casal
Sergio e Rosângela Moro, para ser blindado na Lava Jato. Na imagem, porém,
consta que o valor da nota é R$ 811.980 mil.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/moro-emitiu-nota-fiscal-de-r-890-000para-empresa-de-consultoria-em-engenharia-da-alvarez-marsal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 15:00:31
Título: Governo adia pela 2ª vez apuração de contrato feito por Braga Netto,
cotado a vice de Bolsonaro
Descrição: Investigação interna por acordo de mais de R$ 40 milhões assinado por
general corre há mais de um ano na Presidência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/governo-adia-pela-2-vezapuracao-de-contrato-feito-por-braga-netto-cotado-a-vice-de-bolsonaro
Fonte: Congresso em Foco
Título: Randolfe colhe assinaturas pelo impeachment de Aras
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que coletará
assinaturas para pedir o impeachment do procurador-geral da República, Augusto
Aras. A decisão foi tomada após o procurador questionar as provas apresentadas
pela CPI da covid-19. Em seu Twitter, o senador, que era o vice-presidente da
comissão, afirmou que Aras passou todos os limites e que deveria [ ]The post
Randolfe colhe assinaturas pelo impeachment de Aras appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/randolferodrigues-vai-colher-assinaturas-pelo-impeachment-de-augusto-aras/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 17:04:41
Título: Onix pede autorização para mineração em Serro (MG), pesquisa questiona
informações apresentadas
Descrição: Estudo da UFMG diz que dados não mostram possíveis danos, já segundo
UFV, projeto não seria permitido por Plano Diretor

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/onix-faz-pedido-para-mineracaoem-serro-mg-pesquisas-questionam-informacoes-apresentadas
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-04 18:08:00
Título: Falta de acesso ao tratamento é principal entrave para combate ao câncer
Descrição: Deputado sugere fundo nacional para combater a doença, que mata 300
mil pessoas por ano no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/848388-falta-de-acesso-ao-tratamento-eprincipal-entrave-para-combate-ao-cancer/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 16:43:57
Título: O que está por trás do boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno na
China?
Descrição: Apesar da boicote promovido pela Casa Branca, evento reúne 30 chefes
de Estado e 27 mil pessoas em Pequim
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/o-que-esta-por-tras-do-boicotediplomatico-as-olimpiadas-de-inverno-na-china
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 12:20:19
Título: China e Rússia elevam acordos, criticam EUA e pedem que Otan interrompa
expansão
Descrição: Após encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin em Pequim, comunicado
conjunto cita 9 vezes os EUA e menciona Ucrânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/china-e-russia-elevam-acordoscriticam-eua-e-pedem-que-otan-interrompa-expansao
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-04 09:58:15
Título: ONGs e ativistas mexicanos entram em processo contra fabricantes de
armas dos EUA
Descrição: Vinte e cinco ativistas, acadêmicos, organizações nacionais e
parentes de vítimas de assassinato e desaparecimento se juntaram à ação legal do
México contra os fabricantes de armas dos EUA como "amigos do tribunal" na ação
civil movida em um tribunal federal de Massachusetts.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/009n2pol?partner=rss
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 14:36:22
Título: Chuvas em MG: um mês depois de enchentes, estado ainda tem 49 mil
pessoas desalojadas
Descrição: Segundo a Defesa Civil, 413 municípios ainda estão em situação de
emergência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/chuvas-em-mg-um-mes-depois-dasenchentes-estado-ainda-tem-49-mil-pessoas-desalojadas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 13:55:56
Título: Espanha aprova nova reforma trabalhista com votação apertada
Descrição: Texto que estabele novas regras para o mercado laboral é inspiração
para Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/espanha-aprova-nova-reformatrabalhista-com-votacao-apertada
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 12:36:21
Título: Alberto Fernández leva comitiva argentina à Rússia e China em busca de
acordos estratégicos
Descrição: Depois de encontro com Putin na Rússia, presidente tem agenda na
China com objetivo de aderir à Rota da Seda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/alberto-fernandez-leva-comitivaargentina-a-russia-e-china-em-busca-de-acordos-estrategicos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 11:52:13
Título: DF: após ação de despejo do governo, Associação pode encerrar
atendimento a pessoas autistas
Descrição: Decisão determina desocupação de imóvel em 60 dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/df-apos-acao-de-despejo-dogoverno-associacao-pode-encerrar-atendimento-a-pessoas-autistas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 11:26:40
Título: Artista carioca dedica obra sobre resistência e pandemia ao trabalho do
MST em Maricá (RJ)
Descrição: Regina Marconi ressalta a atuação política do movimento na construção
de um país mais justo e solidário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/artista-carioca-dedica-obrasobre-resistencia-e-pandemia-ao-trabalho-do-mst-em-marica-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 08:33:54
Título: Tratamento de esgoto é principal responsável pela poluição do rio dos
Sinos, dizem estudiosos
Descrição: Bacia dos Sinos é uma das dez mais poluídas do país, rio corta região
de forte industrialização e densidade demográfica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/tratamento-de-esgoto-eprincipal-responsavel-pela-poluicao-do-rio-dos-sinos-dizem-estudiosos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 07:57:26
Título: Argentina tenta equilibrar soberania e crescimento econômico em acordo
com FMI
Descrição: Dívida começa a ser paga em 2026 e governo prevê cumprir pagamento
com crescimento econômico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/argentina-tenta-equilibrarsoberania-e-crescimento-economico-em-acordo-com-fmi
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-04 07:42:36
Título: Negligência da Funai expõe a genocídio indígenas isolados recémidentificados, dizem entidades
Descrição: Proximidade com comunidades ribeirinhas expõe à covid o grupo recémdescoberto, que tem sistema imunológico vulnerável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/04/negligencia-da-funai-expoe-agenocidio-indigenas-isolados-recem-identificados-dizem-entidades
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 21:41:16
Título: MPF-RO inicia apuração sobre agentes da PRF que mandaram manifestante
abaixar cartaz contra Bolsonaro
Descrição: 'O regime democrático assegura a livre manifestação do pensamento,
podendo os cidadãos se manifestarem pacificamente em desfavor de agentes
públicos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mpf-ro-inicia-apuracao-sobreagentes-da-prf-mandaram-manifestante-abaixar-cartaz-contra-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 21:09:59
Título: Morre Maria Prestes, viúva de Luís Carlos Prestes, aos 92 anos
Descrição: A militante pernambucana estava internada com Covid-19 em um hospital
no Rio
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/morre-maria-prestes-viuva-de-luiscarlos-prestes-aos-92-anos/
Fonte: CartaCapital

Data: 2022-02-04 20:28:58
Título: Punições mais severas à Vale serão possíveis no governo Lula, diz
deputado do PT
Descrição: 'Nós preparamos o terreno', diz deputado Rogério Correia (PT-MG), a
CartaCapital, o parlamentar propõe destituição do direito à lavra e
reestatização da empresa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/punicoes-mais-severas-a-valeserao-possiveis-no-governo-lula-diz-deputado-do-pt/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 20:15:30
Título: ‘Moro, o que mais desrespeitou direitos, tem a ousadia de se queixar de
abuso de poder’, diz advogado
Descrição: A CartaCapital, Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, afirma
que o ex-juiz 'tem obrigação de prestar contas à sociedade'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moro-o-que-mais-desrespeitoudireitos-tem-a-ousadia-de-se-queixar-de-abuso-de-poder-diz-advogado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 19:36:49
Título: EUA superam 900.000 mortes por Covid
Descrição: Os novos casos vinculados à variante Ômicron estão em queda, mas os
óbitos diários ainda estão em ascensão, segundo a Universidade Johns Hopkins
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-superam-900-000-mortes-por-covid/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 17:14:02
Título: Fachin pede rejeição de denúncia da PGR contra Arthur Lira em caso da
Lava Jato
Descrição: Presidente da Câmara chegou a ser acusado de ter recebido dinheiro
ilegal, mas Ministério Público mudou de posição, julgamento ocorre no plenário
virtual
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-pede-rejeicao-de-denunciada-pgr-contra-arthur-lira-em-caso-da-lava-jato/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-04 15:42:09
Título: Eduardo Bolsonaro posta vídeo que atribui a mulheres o desabamento em
São Paulo
Descrição: 'Procuro sempre contratar mulheres”, mas por qual motivo? Homem é
pior engenheiro?', ironizou em suas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eduardo-bolsonaro-postavideo-que-atribui-a-mulheres-o-desmoronamento-em-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-04 14:56:04
Título: Vladimir Putin e Xi Jinping se unem contra o demônio do imperialismo
Descrição: Líderes da China e da Rússia enfatizaram coordenação estratégica para
lidar melhor com interferência externa, isto é, o demônio do imperialismo O
presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin,
na tarde desta sexta-feira (04/02), enfatizando o aprofundamento da coordenação
estratégica “back-to-back” na defesa da equidade Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/vladimir-putin-e-xi-jinping-se-unem-contrao-demonio-do-imperialismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-05 02:53:25
Título: Mobilização, resistência e defesa de governança democrática nos fundos
de pensão – Por Jair Pedro Ferreira
Descrição: Governo e patrocinadoras se dobram ao mercado financeiro para alijar
trabalhadores da gestão dos recursos das entidades fechadas de previdência
complementar

Url :https://revistaforum.com.br/debates/mobilizacao-resistencia-defesa-fundospensao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-05 02:32:19
Título: Fenae ajuíza recurso ao TST para manter validade de concurso e Caixa
contratar mais empregados
Descrição: Medida mantem vigência de certame realizado em 2014. Federação
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal alerta para
déficit no banco público: aproximadamente 17 mil bancários
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fenae-recurso-tst-concurso-caixa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-05 00:46:08
Título: Morre aos 92 anos Maria Prestes, militante comunista e viúva de Luís
Carlos Prestes
Descrição: \O Brasil perdeu uma lutadora, uma mulher corajosa, firme e
decidida\, disse o PCdoB em homenagem a Maria Prestes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-aos-92-anos-maria-prestesmilitante-comunista-e-viuva-de-luis-carlos-prestes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-05 02:24:01
Título: Ana Prestes escreve sobre a avó, Maria, viúva de Prestes, que faleceu
hoje aos 92
Descrição: \A mais linda abuela\, diz a cientista política sobre Maria Prestes,
que morreu em decorrência da Covid-19 no Rio
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/ana-prestes-escrevesobre-a-avo-maria-viuva-de-prestes-que-faleceu-hoje-aos-92/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-05 01:15:34
Título: Moro recebeu R$ 811 mil de CNPJ “dublê” da A&M, Haveria indício de
lavagem de dinheiro?
Descrição: Nota fiscal divulgada pelo próprio ex-juiz tem como tomador de
serviço uma consultoria em engenharia, também chamada Alvarez &#038, Marsal, mas
não é a empresa investigada e à qual ele teria prestado trabalho
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/moro-811-mil-cnpj-duble-lavagem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 23:52:08
Título: Juízes pedem reajuste de teto salarial para R$ 54 mil, enquanto
população passa fome
Descrição: Associação de Magistrados Brasileiros entregou uma carta ao STF
cobrando reajuste de 40%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juizes-reajuste-teto-salarial-54-milenquanto-populacao-passa-fome/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 22:59:04
Título: Economia solidária e trabalhadores de aplicativo, a experiência de
Araraquara
Descrição: [Retransmissão] Na próxima sexta-feira, 4 de fevereiro, o programa
Pauta Brasil irá apresentar um exemplo concreto de inversão da ação pública para
beneficiar a classe trabalhadora. A precarização do mercado de trabalho, os
altos índices de desemprego e a estagnação econômica do país levaram milhares de
brasileiros a buscar meios de sobrevivência. Os aplicativos de [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/economia-solidaria-e-trabalhadores-deaplicativo-a-experiencia-de-araraquara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 20:49:50
Título: “Estou disposto, mas a prioridade é Lula”, diz Contarato sobre
candidatura a governador no ES

Descrição: O senador Fabiano Contarato (PT) participou ao vivo do Programão da
Fórum nesta sexta-feira e comentou sobre a corrida eleitoral do Espírito Santo,
assista aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/estou-disposto-mas-prioridade-luladiz-contarato-sobre-candidatura-a-governador/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 19:52:25
Título: Eduardo Bolsonaro posta vídeo culpando mulheres por desabamento de obra
do metrô de SP
Descrição: Traçando analogia sem qualquer sentido, filho do presidente deu show
de misoginia no Twitter, despertando indignação em internautas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/eduardo-bolsonaro-culpando-mulheresdesabamento-metro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 19:29:03
Título: Programão da Fórum com o senador Fabiano Contarato e a cantora e
deputada Leci Brandão
Descrição: Uma das estrelas do Congresso, Fabiano Contarato fala da filiação ao
PT e de suas expectativas para 2022. Cantora e parlamentar, Leci Brandão conta
como é fazer samba e política e fala da admiração por Elza Soares
Url :https://revistaforum.com.br/videos/programao-da-forum-com-o-senadorfabiano-contarato-e-a-cantora-e-deputada-leci-brandao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 19:17:24
Título: Humberto Costa retira candidatura em Pernambuco e fortalece aliança
entre PT e PSB
Descrição: O senador se encontrou com Lula e Gleisi nesta sexta-feira para
oficializar decisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/humberto-costa-retira-candidatura-empernambuco-e-fortalece-alianca-entre-pt-e-psb/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 18:35:13
Título: Bolsonaro vai mandar Mourão para a posse de Boric no Chile
Descrição: Saudosista da ditadura de Pinochet, o presidente Jair Bolsonaro já
havia sinalizado que não iria participar da posse de Boric
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-vai-mandar-mourao-para-aposse-de-boric-no-chile/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 18:16:29
Título: PT aciona TCU para impedir assembleia que autorizaria privatização da
Eletrobras
Descrição: Parlamentares alegam que há irregularidades no processo de venda da
estatal e pedem investigação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-tcu-assembleia-privatizacao-daeletrobras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 18:06:35
Título: Fala, Rovai: Dilma foi vítima de golpe, mas e os golpistas?
Descrição: O ministro do STF Luiz Barroso assumiu que o impeachment de Dilma
Rousseff não foi por crime de responsabilidade e sim por falta de apoio
político. Ou seja, como apontávamos, foi golpe. Um golpe midiático jurídico
parlamentar. Um golpe criminoso que derrubou uma presidente honesta e honrada e
levou o Brasil a sua maior crise [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/dilma-foi-vitima-de-golpemas-e-os-golpistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 17:22:21

Título: Bolsonaro mente para apoiadores e aumenta verba publicitária para a
Globo
Descrição: Apesar de ter ameaçado não renovar a concessão pública da emissora,
governo desembolsou R$ 65,5 milhões em publicidade
Url :https://revistaforum.com.br/midia/bolsonaro-apoiadores-verba-publicitariaglobo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 17:10:42
Título: Gasolina mais cara à vista? Preço do petróleo dispara e pode passar de
US$ 100 o barril
Descrição: Enquanto Bolsonaro busca justificativa e apela ao Congresso para
baixar o preço dos combustíveis, petróleo bate recorde no exterior e pressiona
reajuste pela política de preços da Petrobras.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gasolina-mais-cara-a-vista-preco-dopetroleo-dispara-e-pode-passar-de-us-100-o-barril/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 16:19:50
Título: Ciro Gomes chama Moro de clone do Rolando Lero ao comentar fala do exjuiz sobre miséria
Descrição: O ex-juiz afirmou que pretende criar uma força tarefa de erradicação
da miséria. O pedetista respondeu: “o nome dessa força tarefa é governo”, veja o
vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ciro-gomes-chama-moro-de-clonedo-rolando-lero-ao-comentar-fala-do-ex-juiz-sobre-miseria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 14:54:57
Título: Caso Moïse: “Peças são vazadas para tentar incriminar congolês”, diz
advogado
Descrição: À Revista Fórum, Álvaro Quintão afirma estar “muito preocupado” com
condução do inquérito e reforça inocência de Moïse: \Não existe nada que possa
afirmar que fosse agressivo\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caso-moise-pecas-sao-vazadas-paratentar-incriminar-congoles-diz-advogado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 14:44:27
Título: Juiz nega pedido de Eduardo Bolsonaro contra passaporte da vacina em
exames de motoristas
Descrição: No pedido de liminar, o filho de Bolsonaro repetiu a tese do \caráter
experimental das vacinas, com diversos relatados, inclusive, de maus súbitos,
AVCs, tromboses e muitos outros efeitos colaterais\ para se colocar contra a \
obrigatoriedade\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/juiz-nega-nega-pedido-deeduardo-bolsonaro-contra-passaporte-da-vacina-em-exames-de-motoristas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 14:03:52
Título: Doria “não abusou” ao chamar Marisa Monte e Arnaldo Antunes de
esquerdopatas e vermes parasitas, considera TJSP
Descrição: Governador de SP atacou Marisa Monte e Arnaldo Antunes que emitiram
nota depois que o tucano fez uso político da canção \Ainda Bem\. TJSP diz que
Doria não abusou do direito de expressão.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/doria-nao-abusou-ao-chamar-marisamonte-e-arnaldo-antunes-de-esquerdopatas-e-vermes-parasitas-considera-tjsp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 13:57:18
Título: Amazônia: desmatamento cresce 56,6% no governo Bolsonaro, diz Ipam
Descrição: O Instituto Ambiental pela Amazônia afirma que a destruição do bioma
avançou, pois, o governo federal enfraqueceu os órgãos de fiscalização e reduziu
ações de combate a atividades ilegais

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/amazonia-desmatamento-cresce-governobolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 13:31:48
Título: Chico Science, mais vivo do que nunca
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/webstories/chico-science/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 12:51:05
Título: Luiz Gonzaga, o Rei do Baião e o Forró
Descrição: Forró não é um ritmo, mas uma festa originária de Pernambuco que se
espalhou pelo Brasil. No forró se dança xote, maracatu, baião, entre outros
ritmos executados com sanfona, zabumba e triângulo
Url :https://revistaforum.com.br/webstories/luiz-gonzaga-baiao-forro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-04 12:47:55
Título: Anitta e Juliette fazem comercial da Estácio: “Dupla de milhões”
Descrição: Nas redes sociais, chamou a atenção o valor do cachê que a Estácio
deve ter desembolsado para contratar a dupla, que cobra de R$ 400 mil a R$ 4,5
milhões por publicidade
Url :https://revistaforum.com.br/midia/anitta-juliette-comercial-estacio/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-04 12:00:48
Título: Mais um militar treinado pelos EUA dá golpe de estado na África
Ocidental
Descrição: O líder do golpe em Burkina Faso é apenas o mais novo integrante da
lista de combatentes treinados pelos EUA que derrubaram presidentes civis.The
post Mais um militar treinado pelos EUA dá golpe de estado na África Ocidental
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/04/militar-treinado-pelos-eua-burkinafaso/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-04 03:00:00
Título: “Teresa cativa porque narra a vida no Espírito\. Entrevista especial com
Cristiana Dobner
Descrição:
Santo Agostinho, http://www.ihu.unisinos.br/615105-teresa-cativa-porque-narra-avida-no-espirito-entrevista-especial-com-cristiana-dobner
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-05 06:00:47
Título: Caso Moïse: embaixador brasileiro no Congo diz a autoridades do país que
a morte 'está sendo usada para provocar reação'
Descrição: RIO - A morte brutal de Moïse Mugenyi Kabagambe, linchado por pelo
menos três homens — todos presos — em um quiosque na Barra da Tijuca, também
repercute na República Democrática do Congo, país natal do jovem de 24 anos.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/caso-moise-embaixador-brasileiro-no-congo-dizautoridades-do-pais-que-morte-esta-sendo-usada-para-provocar-reacao-25382033
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-05 04:30:43
Título: Condenado por negar Holocausto, influenciador alemão de extrema direita
se abriga no Brasil e segue com discurso de ódio
Descrição: BERLIM — Um famoso videoblogger da extrema direita alemã está desde o
início de novembro no Brasil, onde continua filmando e divulgando vídeos com
discurso de ódio. Condenado na Alemanha pelo crime de negação do Holocausto,
Nikolai Nerling é conhecido em seu país por um canal chamado Der Volkslehrer (O

professor do povo).— Nerling é um extremista da direita convicto com tudo o que
isso implica. Ele dissemina antissemitismo, narrativas conspiratórias,
nacionalismo e racismo
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/condenado-por-negar-holocaustoinfluenciador-alemao-de-extrema-direita-se-abriga-no-brasil-segue-com-discursode-odio-25381739
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-05 04:30:59
Título: Vacinação de crianças nas capitais tem avanço desigual e atraso nos
dados, mostra levantamento do GLOBO
Descrição: BRASÍLIA — O ritmo da imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a
Covid-19 enfrenta variações significativas entre as capitais brasileiras.
Enquanto os registros de São Paulo indicam cobertura de 54,2% dessa faixa etária
com a primeira dose, há cidades com taxas menores que 10%, apontam dados
coletados pelo GLOBO com as secretarias municipais de Saúde entre quarta-feira e
ontem.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/vacinacao-de-criancas-nas-capitais-temavanco-desigual-atraso-nos-dados-mostra-levantamento-do-globo-25381931
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-05 04:30:37
Título: Simbolistas, regionalistas e apocalípticos: nem só de São Paulo vivia o
modernismo brasileiro
Descrição: “O modernismo tinha que nascer em São Paulo mesmo, porque eles
precisavam se atualizar.” A provocação é de Ruy Castro, autor de “Metrópole à
beira-mar”, no qual mostra a tese de que o Rio dos anos 1920 não precisava de
modernismo pois já era moderno, e “Vozes da metrópole” (ambos da Companhia das
Letras), reunião de textos de autores cariocas excluídos do cânone modernista,
como Crystanthème e Agrippino Grieco, ou rebaixados a pré-modernistas, como Lima
Barreto e João do Rio.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/simbolistas-regionalistasapocalipticos-nem-so-de-sao-paulo-vivia-modernismo-brasileiro-25381606
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-04 22:37:57
Título: Caso Moïse: os fatores que levam a tantos casos de linchamento no Brasil
Descrição: Imigrante congolês de 24 anos foi espancado até a morte após cobrar o
pagamento de diárias atrasadas no quiosque onde trabalhava na Barra da Tijuca,
zona oeste do Rio, monitoramento de sociólogo registra de 2 a 3 tentativas
semelhantes por dia no Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60267350?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-05 00:23:15
Título: Covid: o que é a subvariante BA.2 da ômicron, agora com casos
confirmados no Brasil
Descrição: Sub-linhagem da variante ômicron que parece ser mais transmissível
está ganhando terreno.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60229448?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-04 00:00:00
Título: Folha tem decisão favorável em ação movida por Allan dos Santos
Descrição: A Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização por danos morais
em ação movida por Allan dos Santos, fundador do site bolsonarista Terça Livre,
contra a Folha, a repórter Patrícia Campos Mello e o UOL.A ação foi apresentada
em decorrência de reportagem publicada pelo jornal em maio de 2020, de autoria
de Campos Mello, sob o título \Verba publicitária de Bolsonaro irrigou sites de
jogos de azar e de fake news na reforma da Previdência\. O texto relatava sites
e canais que tinham recebido verba de publicidade do governo por meio de
anúncios do GoogleAdsense, com base em informações de planilhas enviadas pela

Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência).Leia mais (02/04/2022
- 21h14)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/folha-tem-decisao-favoravel-em-acao-movida-por-allan-dossantos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-04 00:00:00
Título: Ataques de Bolsonaro e Eduardo a nordestinos e mulheres atingem
eleitorado que mais os rejeita
Descrição: Em dois dias, Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, Eduardo, ofenderam
duas das fatias do eleitorado nas quais o presidente mais sofre rejeição,
mulheres e nordestinos.Leia mais (02/04/2022 - 20h51)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/ataques-de-bolsonaro-e-eduardo-a-nordestinos-emulheres-atingem-eleitorado-que-mais-os-rejeita.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-04 00:00:00
Título: Procurador quer bloquear bens de Moro e recua de pedido de arquivamento
ao TCU
Descrição: O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que atua no Ministério
Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), pediu nesta sexta-feira (4)
que seja decretado o bloqueio de bens de Sergio Moro, ex-juiz responsável por
processos da Lava Jato e pré-candidato a presidente.Leia mais (02/04/2022 18h22)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/procurador-quer-bloquear-bens-de-moro-e-recua-de-pedido-dearquivamento-ao-tcu.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-04 00:00:00
Título: Comissão de Direitos Humanos da Câmara fará diligência no Rio para
acompanhar caso Moïse
Descrição: Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
Carlos Veras (PT-PE) solicitou nesta sexta-feira (4) autorização à presidência
da Casa para realizar diligência oficial no Rio de Janeiro para acompanhar a
investigação do assassinato de Moïse Mugenyi Kabagambe.Leia mais (02/04/2022 17h59)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/comissao-de-direitos-humanos-da-camara-faradiligencia-no-rio-para-acompanhar-caso-moise.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-04 00:00:00
Título: Deputado do PT e advogados pedem que PGR investigue contrato de Moro e
acione Receita
Descrição: O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e advogados ligados ao grupo
Prerrogativas entraram com pedido na Procuradoria Geral da República para que
investigue contrato do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) com a empresa de
consultoria americana Alvarez &amp, Marsal.Leia mais (02/04/2022 - 08h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/deputado-do-pt-e-advogados-pedem-que-pgr-investiguecontrato-de-moro-e-acione-receita.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-04 16:23:00
Título: Projeto garante fisioterapia no SUS para pacientes que fizeram
reconstrução mamária

Descrição: Hoje lei garante a cirurgia de reconstrução para pacientes com mama
removida para tratamento de câncer
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/847924-projeto-garante-fisioterapia-nosus-para-pacientes-que-fizeram-reconstrucao-mamaria/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-04 15:34:00
Título: Projeto cria programa de benefício fiscal para incentivar produção
nacional de fertilizantes
Descrição: Máquinas, equipamentos, materiais de construção civil e serviços
contratados para efetivar os projetos terão suspensão de PIS/Pasep, Cofins, IPI
e Imposto de Importação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/846827-projeto-cria-programa-debeneficio-fiscal-para-incentivar-producao-nacional-de-fertilizantes/

