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Fonte: Carta Capital 
Data: 2022-02
Título: Bangue-Bangue
Descrição: Sob Bolsonaro, é possível adquirir arma de grosso calibre até em 
rifas. Sem controle, os registros quadruplicam e o arsenal abastece o crime 
organizado
Url : https://www.cartacapital.com.br/edicao/1194-2/ 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-06 09:10:58
Título: Eric Nepomuceno: A barbárie do racismo no Brasil   
Descrição: Como se os gravíssimos problemas enfrentados pelo Brasil sob a 
absurda presidência do desequilibrado extrema-direita Jair Bolsonaro - tragédia 
ambiental, caos social, campanha ativa anti-vacina no próprio Ministério da 
Saúde, entre outras aberrações - não fossem suficientes, o país sofreu um choque
severo após um ato bárbaro que reflete o racismo estrutural de minha nação e o 
grau de violência e ódio espalhado pela sociedade.  
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/politica/012a2pol?partner=rss

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 13:32:17
Título: Info Tracker: Taxa de transmissão da Covid no Brasil chega a 2,10
Descrição: Índice não tem precedentes no País durante a crise sanitária, diz 
coordenador da plataforma
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/info-tracker-taxa-de-
transmissao-da-covid-no-brasil-chega-a-210/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 01:18:23
Título: Gabigol é vítima de racismo durante jogo e questiona: “até quando?”
Descrição: Ao deixar o gramado do Estádio Nilton Santos, o jogador foi xingado 
de “macaco” por torcedores do Fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gabigol-vitima-de-racismo-jogo-ate-
quando/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-06
Título: “Escolha difícil”: Estadão deu na íntegra “importante” discurso 
antissemita do “sr. Hitler”
Descrição: O Estadão jamais escondeu suas posições ao longo de sua história. O 
viés conservador serviu para defender e encobrir os mais diversos crimes da 
extrema direita. Um recorte do centenário jornal com a data de 17 de setembro de
1935, que viralizou, mostra que a questão da “escolha muito difícil” é antiga e 
o próprio diário nunca titubeou em optar pelo pior.A matéria intitulada 
“Importante discurso do sr. Hitler perante o ‘Reichstag'” cita a “firmeza do 
Partido Nacional-Socialista” e “medidas contra o bolchevismo e os judeus”. 
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/796235-2/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-06 18:42:01
Título: Pressão: Randolfe anuncia \série de visitas\ a órgãos que receberam 
relatório da CPI da Covid
Descrição: Parlamentar e outros senadores vivem acirramento com Aras por 
inoperância diante de provas coletadas pelo colegiado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/06/pressao-randolfe-anuncia-serie-
de-visitas-a-orgaos-que-receberam-relatorio-da-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-06 10:38:33
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Título: Alimentação em xeque: produção de feijão perde espaço para soja, cenário
inflaciona produto
Descrição: Integrante da Abra aponta risco de \apagão de comida\ diante de falta
de estímulo governamental para plantar alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/06/alimentacao-em-xeque-producao-
de-feijao-perde-espaco-para-soja-cenario-inflaciona-produto

Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-07 05:05:21
Título: Funcionários do McDonald’s com covid são coagidos por gerentes a não 
faltar
Descrição: Pressão aconteceu em ao menos três unidades. Em uma delas, chefe 
chegou a medicar a equipe doente por conta própria.The post Funcionários do 
McDonald’s com covid são coagidos por gerentes a não faltar appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/07/funcionarios-do-mcdonalds-com-covid-
sao-coagidos-por-gerentes-a-nao-faltar/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-05
Título: ‘MST sob Ataque’ mostra interesses por trás da agressão a assentamento 
na Bahia
Descrição: A TVT exibe neste domingo, às 15h, o documentário MST sob ataque – Um
dia na luta por terra no Brasil. O vídeo-reportagem descreve os acontecimentos 
de 31 de outubro de 2021, quando 173 famílias do acampamento Fábio Henrique, em 
Prado, sul da Bahia, atacadas. Homens armados fizeram reféns e atearam fogo em 
ônibus que eram utilizados para o transporte de moradores e para levar crianças 
às escolas. O assentamento existe há 15 anos. “Foi um momento de muito terror e,
inclusive, é muito difícil de lembrar. Muitos tiros, com armas pesadas. Coisa de
milícia mesmo”, disse na ocasião Eliane Oliveira, da direção do movimento na 
Bahia. As famílias estão dentro de casa sem conseguir sair, com muito medo. O 
documentário conta essa história e mostra os interesses por trás do ataque ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A reportagem e a direção são de 
Igor Carvalho, que também assina o roteiro ao lado de Vitor Shimomura.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/02/mst-sob-ataque-
mostra-interesses-por-tras-da-agressao-a-assentamento-na-bahia/ 

Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa aos prefeitos: os pobres são a riqueza de uma cidade
Descrição: O precioso trabalho das instituições municipais ao lado do povo neste
tempo de pandemia foi o ponto de partida para o Papa Francisco incentivar os 
prefeitos a ouvirem sempre o povo, a interessarem-se pelas periferias, criar 
empregos e favorecer o diálogo entre as diferentes realidades sociais e 
culturais.                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-prefeitos-pandemia-
cidades-redes-periferias-trabalho.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 06:15:50
Título: Líderes do Congresso reagem a proposta de presidenciáveis de reduzir 
orçamento secreto
Descrição: Parlamentares afirmam que o sistema veio para ficar e que próximo 
ocupante do Planalto provavelmente não terá apoio para modificá-lo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lideres-do-congresso-reagem-a-
proposta-de-presidenciaveis-de-reduzir-orcamento-secreto/

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-07 04:30:39
Título: CGU aponta sobrepreço em obras feitas em Alagoas financiadas com emendas
de Arthur Lira no orçamento secreto
Descrição: BRASÍLIA — A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou 
sobrepreço em contratos de obras de pavimentação da Companhia de Desenvolvimento
do Vale do Francisco (Codevasf) em Alagoas, financiadas com verbas do orçamento 
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secreto e emendas impositivas direcionadas ao estado pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)
Url :https://oglobo.globo.com/politica/cgu-aponta-sobrepreco-em-obras-feitas-em-
alagoas-financiadas-com-emendas-de-arthur-lira-no-orcamento-secreto-25383147

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-06 00:00:00
Título: PF vê relação de esquema de lavagem de megatraficante com garimpo ilegal
e criptomoedas
Descrição: A investigação da Polícia Federal sobre o esquema de lavagem de 
dinheiro por trás do megatraficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, 
descobriu a relação de pessoas envolvidas no narcotráfico com alvos de apurações
sobre garimpo ilegal e crime com criptoativos.Leia mais (02/06/2022 - 20h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/pf-ve-relacao-de-esquema-de-lavagem-de-
megatraficante-com-garimpo-ilegal-e-criptomoedas.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-06 16:48:19
Título: “América Latina se inclina à esquerda novamente e agora não podemos 
falhar”, diz ativista
Descrição: Para a jornalista e ativista chilena, Paulina Acevedo, o governo 
Boric necessita ouvir o sentimento das ruas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/06/america-latina-se-inclina-a-
esquerda-novamente-e-agora-nao-podemos-falhar-diz-ativista

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 19:09:59
Título: Corpo de Maria Prestes é cremado no Rio de Janeiro
Descrição: Morta na última sexta, a revolucionária dedicou toda a sua vida para 
a construção de um Brasil mais justo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/corpo-maria-prestes-cremado-rio-
janeiro/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-06 13:52:29
Título: Quem são os grupos indígenas isolados brasileiros e quais são os 
direitos deles
Descrição: Grupos se fragmentaram em meio à floresta para fugir do genocídio e 
hoje têm os territórios cobiçados por desmatadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/06/quem-sao-os-grupos-indigenas-
isolados-brasileiros-e-quais-sao-os-direitos-deles

Fonte: Congresso em Foco
Título: Vídeo: Eduardo Bolsonaro diz que feminismo cresce por culpa de “homem 
frouxo”
Descrição: O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) mais uma vez recorreu 
às redes sociais para justificar o compartilhamento de um vídeo em que associa a
contratação de mulheres ao acidente que causou a abertura de uma cratera na obra
da Linha 6 do Metrô de São Paulo. Na tarde de sábado (5), o deputado publicou um
[ ]The post Vídeo: Eduardo Bolsonaro diz que feminismo cresce por culpa de homem
frouxo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/video-eduardo-
bolsonaro-diz-que-feminismo-cresce-por-culpa-de-homem-frouxo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-06 13:10:06
Título: Metroviários de Belo Horizonte entram novamente em greve a partir de 
segunda (7)
Descrição: Privatização da linha de trem afetará usuários e trabalhadores, 
confira o horário de funcionamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/06/metroviarios-de-belo-horizonte-
entram-novamente-em-greve-a-partir-de-segunda-7
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-07 00:38:57
Título: A cruzada de Lula contra o preço abusivo da gasolina e contra o desmonte
da Petrobras
Descrição: O ex-presidente Lula abriu uma nova cruzada na quinta-feira (03/02), 
durante entrevista à RDR – Rede de Rádios Paraná, contra o abusivo preço cobrado
pelos combustíveis hoje no Brasil. O petista explicou que a gasolina já passa de
R$ 8 em alguns estados porque o governo Bolsonaro insiste na política 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-cruzada-de-lula-contra-o-preco-abusivo-
da-gasolina-e-contra-o-desmonte-da-petrobras/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 19:10:38
Título: Cânhamo: o tecido profano
Descrição: A variedade não psicotrópica da cannabis, usada na indústria para 
fazer plásticos, casas, roupas e outros, está em um limbo regulatório
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/canhamo-o-tecido-
profano/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 17:35:46
Título: Bolsonaro atira em alvo vermelho e diz ter ‘muita vontade de acabar com 
o comunismo’
Descrição: Também neste domingo, o ex-capitão divulgou um vídeo em que posa com 
crianças para fotografias à frente de um painel com desenho de balas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-atira-em-alvo-
vermelho-e-diz-ter-muita-vontade-de-acabar-com-o-comunismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 16:35:28
Título: Queiroga: ‘Ainda não chegamos ao pico da onda causada pela Ômicron’
Descrição: A taxa de transmissão da Covid no Brasil chegou a 2,10, informou 
neste domingo 6 a plataforma Info Tracker
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/queiroga-ainda-nao-chegamos-no-pico-
da-onda-causada-pela-omicron/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 15:09:05
Título: China e Argentina assinam acordo sobre a Rota da Seda, o ambicioso 
programa de Pequim
Descrição: A iniciativa visa melhorar as relações comerciais entre a Ásia e os 
demais continentes por meio da construção de portos, ferrovias, aeroportos ou 
parques industriais
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/china-e-argentina-assinam-acordo-
sobre-a-rota-da-seda-o-ambicioso-programa-de-pequim/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 14:52:35
Título: Hidroxicloroquina enviada pelos EUA encalha no Exército brasileiro
Descrição: Dos 3 milhões de comprimidos que chegaram ao País em junho de 2020, 
menos de 1 milhão de unidades foram utilizadas contra a Covid, informa jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/hidroxicloroquina-enviada-pelos-eua-
encalha-no-exercito-brasileiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 10:42:54
Título: ‘Um pivete que haverá de pagar pelos crimes que cometeu’, diz Renan 
sobre Deltan
Descrição: As críticas do senador emedebista ocorrem após o ex-procurador sair 
em defesa de Moro no caso Alvarez &#038, Marsal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/um-pivete-que-havera-de-
pagar-pelos-crimes-que-cometeu-diz-renan-sobre-deltan/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 07:56:27
Título: Mendonça suspende julgamento sobre monitoramento de jornalistas pelo 
governo
Descrição: A análise na Corte começou na última sexta-feira 4, em plenário 
virtual, mas, com o pedido de vista, não tem prazo para terminar
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mendonca-suspende-julgamento-sobre-
monitoramento-de-jornalistas-pelo-governo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 05:15:46
Título: Raquel Virgínia desenvolve narrativa LGBTQIAP+ dentro das empresas
Descrição: Cantora e compositora trans criou agência pra implantar temas da 
diversidade em marcas
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/raquel-virginia-
desenvolve-narrativa-lgbtqiap-dentro-das-empresas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-06 05:00:30
Título: CARTUM: ‘É democrático!’
Descrição: Cartum de Venes Caitano, publicado em 6 de fevereiro de 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/venes/cartum-e-democratico/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-07 09:21:10
Título: Governo Bolsonaro estimula discurso racista e pretos, pobres e 
periféricos são os alvos da escalada de violência
Descrição: Por Milton Alves* Escrevo estas linhas impactado pela matança de 
pretos nos últimos dias ocorridas no Rio de Janeiro. Na verdade, indignado e 
desejoso para que aconteça uma resposta à altura, não das autoridades, mas da 
população negra e trabalhadora, a maioria do país — um gesto enérgico e vigoroso
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/governo-bolsonaro-estimula-discurso-
racista-e-pretos-pobres-e-perifericos-sao-os-alvos-da-escalada-de-violencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 09:24:05
Título: Campanha de Moro terá advogado de Temer como coordenador jurídico
Descrição: Gustavo Guedes é conterrâneo do ex-juiz, entre os seus clientes estão
Ratinho Júnior, Joice Hasselmann e a senadora Selma Arruda, cassada em 2020
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/campanha-de-moro-tera-advogado-de-
temer-como-coordenador-juridico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 09:20:00
Título: Lula peita a Faria Lima + Moro sob suspeita de sonegação
Descrição: A cada dia, Lula e a equipe que trabalha em seu entorno dá mostras da
guinada que pretende dar na economia, caso o petista seja eleito em outubro. 
Guilherme Mello, da Fundação Perseu Abramo, diz que os estudos feitos pelo PT 
não têm a preocupação de que agrade ou desagrade a Faria Lima e vai [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-peita-a-faria-lima-moro-sob-
suspeita-de-sonegacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 09:00:36
Título: Ciro Nogueira diz que foi “erro” chamar Bolsonaro de fascista: “Hoje 
tenho orgulho de estar a seu lado”
Descrição: Atual ministro da Casa Civil, presidente nacional do PP afirmou ainda
que acha \impossível Lula e Bolsonaro não estarem no segundo turno\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ciro-nogueira-diz-que-foi-
erro-chamar-bolsonaro-de-fascista-hoje-tenho-orgulho-de-estar-a-seu-lado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 20:08:34
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Título: Economista da equipe de Lula defende “Estado como indutor de 
crescimento”
Descrição: Guilherme Mello faz parte de um grupo de economistas que estudam 
propostas para um eventual novo governo Lula
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/economista-lula-estado-indutor-
crescimento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 18:33:52
Título: Sobrinho de Malafaia diz que tio “é a pessoa mais repugnante na terra”
Descrição: Gay assumido, Rodrigo Malafaia se casou na última sexta e afirmou que
tem o objetivo de mudar a história de seu sobrenome
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sobrinho-malafaia-tio-pessoa-
repugnante-terra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 16:09:23
Título: Márcio França e Guilherme Boulos se encontram em São Paulo
Descrição: Ex-governador avisou que o encontro foi “para celebrar a cultura do 
Brasil, sempre juntos!”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marcio-franca-e-guilherme-boulos-se-
encontram-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 14:33:57
Título: O assassinato do congolês Moïse e o racismo estrutural brasileiro
Descrição: O programa Domingo na Fórum debate o terrível e brutal assassinato do
congolês Moisés espancado até a morte por funcionários do Quiosque Tropicália, 
na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Convidados:  Antônio Igwe, fundador
da instituição Espaço Cultural África-Brasil  Darci Frigo, atual Presidente do 
Conselho Nacional de Direitos Humanos  Mateus [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-assassinato-do-congoles-moise-e-o-
racismo-estrutural-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 13:07:31
Título: Cliente não paga conta, agride entregador e arranca refeição da mochila,
veja vídeo
Descrição: O Pix não caiu na hora e o entregador disse que não entregaria a 
comida até o dinheiro cair na conta, pois teria que arcar com o prejuízo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cliente-nao-paga-conta-agride-
entregador-e-arranca-refeicao-da-mochila-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 12:24:54
Título: Deputado bolsonarista alcoolizado e com jet ski escapa de fiscalização 
da Marinha
Descrição: Além de ter consumido bebidas alcoólicas, a Marinha exige habilitação
para pilotar jet ski, de acordo com colunista de O Globo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-bolsonarista-alcoolizado-e-
com-jet-ski-escapa-de-fiscalizacao-da-marinha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-06 11:55:54
Título: Lula se encontra com Haddad e Mercadante esta semana para falar de 
Educação
Descrição: Ex-presidente fará uma série de reuniões temáticas para construir seu
plano de governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-encontra-com-haddad-e-
mercadante-esta-semana-para-falar-de-educacao/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-06 11:39:58
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Título: 'Embaixadores da vacina': curso ensina fatos científicos para rebater 
medo da imunização infantil
Descrição: Vacinas foram produzidas muito rapidamente para serem seguras? Podem 
causar problemas de longo prazo nas crianças? Como conversar com alguém que se 
embasa em fake news de vacinas? Treinamento da Universidade Johns Hopkins (EUA) 
ajuda pessoas a promover cientificamente e 'com empatia' a vacinação em seus 
grupos sociais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60237789?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-06 00:00:00
Título: Mendonça susta ação no STF sobre monitoramento de jornalistas
Descrição: O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), agiu 
com rapidez para interromper o julgamento de uma ação em que o Partido Verde 
pede a declaração de inconstitucionalidade do monitoramento de jornalistas e 
parlamentares pelo governo Bolsonaro. (*)Leia mais (02/06/2022 - 22h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/02/mendonca-susta-acao-no-stf-sobre-
monitoramento-de-jornalistas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-06 00:00:00
Título: Casos de violência contra a mulher registrados pelo governo de SP 
triplicam desde 2019
Descrição: O número de atendimentos de casos de violência contra a mulher pelo 
Cravi (Centro de Referência e Apoio à Vítima), do estado de São Paulo, deu um 
salto nos últimos três anos.Leia mais (02/06/2022 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/casos-de-violencia-contra-a-mulher-registrados-pelo-
governo-de-sp-triplicam-desde-2019.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-06 00:00:00
Título: A maior ameaça de Bolsonaro já se materializou
Descrição: Paulo Guedes ameaça expor os nomes dos padrinhos dos ocupantes de 
cargos no governo, o que foi entendido como retaliação a movimentos de 
desembarque do governo por partidos e parlamentares. Esses movimentos são um 
fato estilizado do funcionamento das democracias, mas entre nós há 
singularidades. A principal delas: a abdicação do presidente quanto a seu papel 
de coordenador político do governo.Leia mais (02/06/2022 - 15h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/marcus-melo/2022/02/a-maior-ameaca-de-bolsonaro-ja-se-
materializou.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-06 00:00:00
Título: Bolsonaro será um candidato antivacina?
Descrição: A oposição de Bolsonaro à vacinação foi um fracasso político. A 
população foi se vacinar assim que teve a oportunidade. Continua indo, feliz da 
vida. Pesquisa recente do Datafolha mostrou que a maioria dos brasileiros acha 
que Bolsonaro \mais atrapalha do que ajuda\ na vacinação de crianças.Leia mais 
(02/06/2022 - 15h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/02/bolsonaro-sera-um-candidato-
antivacina.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-07 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 7 de fevereiro
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (7), marcada pelas visitas oficiais de Emmanuel 
Macron à Rússia e de Olaf Scholz aos EUA, pelas acusações de genocídio nos EUA 
pela China e pelo 70º aniversário da subida ao trono da rainha Elizabeth II.
Url :https://br.sputniknews.com/20220207/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-segunda-feira-7-de-fevereiro-21294648.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-06 09:56:10
Título: Presidente belarusso afirma que EUA estão empurrando Kiev para guerra
Descrição: O presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, afirmou que Moscou e 
Minsk traçaram \linhas vermelhas\ para Kiev e que, se as cruzar, haverá 
consequências, ao mesmo tempo declarou que os EUA estão empurrando a Ucrânia 
para uma guerra.
Url :https://br.sputniknews.com/20220206/lukashenko-afirma-que-eua-estao-
empurrando-kiev-para-guerra-21291340.html
 
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-06
Título: Coragem na Vida Pública
Descrição: La ex presentadora de noticias australiana Mary Kostakidis y su 
hermana Susan Connelly hablan de la valentía del editor de WikiLeaks encarcelado
Julian Assange y del abogado australiano procesado Bernard Collaery. La veterana
periodista Mary Kostakidis, rostro de los informativos de la televisión 
australiana durante 20 años, recorre la historia de Julian Assange , desde la 
concepción del sistema de envío anónimo de denuncias de Wikileaks, hasta su 
peligrosa situación actual. Aquí nos enteramos por primera vez de que el 
periodista australiano que sufrió un leve derrame cerebral el primer día de su 
audiencia de apelación de octubre, que no se anunció hasta mediados de 
diciembre, sólo fue visto y diagnosticado por un médico de la prisión. Producido
por Politics in the Sydney Pub.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/06/watch-courage-in-public-life/ 

Fonte: RT
Data: 2022-02-05
Título: Los Archivos Epstein: La Oficina de Prisiones de los EE.UU. falseó los 
hechos para apoyar la narrativa del suicidio
Descrição: Los documentos obtenidos por la unidad de investigación de RT, The 
Detail, en virtud de las leyes de libertad de información, incluyen registros 
sorprendentes que revelan cómo la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP) 
se movilizó para cerrar cualquier debate público sobre la causa de la muerte de 
Jeffrey Epstein. En el camino, las pruebas fueron distorsionadas, los hechos 
materiales ignorados y las anomalías clave inexploradas y no publicadas. Después
de ser encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano el 10
de agosto de 2019, los registros muestran que la Oficina emitió declaraciones a 
los periodistas y a la familia de Epstein afirmando categóricamente que se había
suicidado.  El resultado fue que los medios de comunicación internacionales 
informaron universalmente y sin cuestionar que Epstein se había quitado la vida 
desde el primer momento, a pesar de que la forense jefe Barbara Sampson no había
llegado a ninguna conclusión en ese momento, y dejó claro en un comunicado al 
día siguiente que la investigación estaba abierta y en curso. 
Url : https://www.rt.com/news/548335-epstein-us-bureau-prison/ 
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