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Fonte: Viomundo
Data: 2022-02-07
Título: Professor Nicolelis adverte: Muita gente vai morrer no Brasil devido à falsa
narrativa, disseminada inclusive por cientistas, de que a ômicron era leve; vídeo
Descrição: No Cruzando Fronteiras desta semana, o jornalista Jamil Chade recebe
o médico e cientista Miguel Nicolelis. Eles conversam sobre a transição da
pandemia da COVID-19 para um cenário de um vírus endêmico com o qual teremos de
conviver.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/professor-nicolelis-adverte-muitagente-vai-morrer-no-brasil-devido-a-falsa-narrativa-disseminada-inclusive-porcientistas-de-que-a-omicron-era-leve-video.html
Fonte: Poder360
Título: Covid: Brasil foi 3º país com mais mortes nos últimos 7 dias
Descrição: Dados foram divulgados pela OMS, em relação às mortes totais, Brasil
está em 2º lugar, atrás dos EUA, com 893.870 mortos
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/covid-brasil-foi-3o-pais-com-maismortes-nos-ultimos-7-dias/
Fonte: MST – Brasil
Data: 2022-02-07
Título: “Vacina contra Covid-19 em crianças evita formas mais graves da doença”,
explica médico
Descrição: A vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos
foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil
desde início deste ano. Em seguida, o MST iniciou uma campanha de incentivo e
conscientização para vacinação infantil, entre a base Sem Terra, nos
acampamentos, assentamentos e territórios da Reforma Agrária Popular em todo o
país. Estão sendo produzidos um conjunto de materiais informativos e realizados
debates internos sobre a importância dos pais vacinarem seus filhos, garantindo
a imunização dos e das Sem Terrinha.
Url : https://mst.org.br/2022/02/07/vacina-contra-covid-19-em-criancas-evitaformas-mais-graves-da-doenca-explica-medico/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Consciência Negra - tarefa de todos
Descrição: Combater o racismo estrutural no Brasil é tarefa de todos, sem
exclusão de ninguém. É a posição de Gislaine Marins, expressa no artigo \
Consciência Negra, não Consciência de Melanina\ a propósito do recente
assassinato, no Rio de Janeiro, do jovem refugiado congolês, Moíse Kabagambe.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2022-02/consciencia-negra-tarefade-todos.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Como o Brasil chegou ao atual cenário de fome?
Descrição: Mais da metade dos brasileiros estão em situação de insegurança
alimentar, e a pandemia apenas agravou anos de queda na qualidade de vida. Desde
2014, país caiu do 36º para o 80º lugar em ranking internacional de fome.
Url :https://www.dw.com/pt-br/como-o-brasil-chegou-ao-atual-cenário-de-fome/a60685226?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 17:30:56
Título: Lula destaca ‘fome’ e Moro escolhe ‘Lula’ como principal tema no Twitter
Descrição: Levantamento indica as prioridades dos pré-candidatos nas redes em
janeiro

Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-destaca-fome-e-moroescolhe-lula-como-principal-tema-no-twitter/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 22:46:15
Título: Inflação de alimentos e segurança alimentar
Descrição: [Retransmissão] O Brasil voltou ao Mapa da Fome, diariamente novas
famílias passam a viver situação de miséria extrema. Ao mesmo tempo, o aumento
dos preços, o custo de vida e o desemprego também crescente geram fome ou
alimentação inadequada. Na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, Pauta Brasil
começa semana com economia no centro dos debates. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/inflacao-de-alimentos-e-segurancaalimentar/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 15:59:30
Título: Área plantada de feijão, arroz e mandioca em 2022 é a menor dos últimos
45 anos
Descrição: Ex-diretor da Companhia de Abastecimento explica como a falta de
política pública agrava a inflação dos alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/area-plantada-de-feijao-arroz-emandioca-em-2022-e-a-menor-dos-ultimos-45-anos
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 22:14:55
Título: Como a prisão do Almirante Othon serviu aos interesses dos EUA
Descrição: Quando historiadores se debruçarem sobre a Grande Guerra Jurídica
(lawfare, em inglês), iniciada em março de 2014, com a Lava Jato, e que hoje
vive seus últimos estertores, deverão prestar atenção especial a um de seus
capítulos mais grotescos e emblemáticos: a prisão e condenação do Almirante
Othon Luiz Pinheiro da Silva.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/como-a-prisao-do-almirante-othon-serviuaos-interesses-dos-eua/
Fonte: Vatican News - Português
Título: 60 anos atrás o embargo dos EUA a Cuba
Descrição: Ficou na história como “el bloqueo”, o embargo comercial, econômico e
financeiro imposto pelos Estados Unidos à ilha conquistada pela revolução
castrista. No balanço de mais de meio século, além do interlúdio de abertura
desejado por Obama, não há nenhum vestígio dos efeitos esperados por Washington,
como explica o especialista das Américas Raffaele Nocera.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-02/60-anos-atras-o-embargodos-eua-a-cuba.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-07 08:06:09
Título:O Hegel de Coyoacán
Descrição:A cereja no bolo da grande obra filosófica que Enrique Dussel vem
desenvolvendo há meio século é La estética de la liberación, um livro que em
breve será publicado pelo Fondo de Cultura Económica, disse ele ao La Jornada.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/cultura/a06n2cul?partner=rss
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-08 05:00:05
Título: Cresce em 66% número de crianças com 6 e 7 anos que ainda não sabem ler
ou escrever, diz Todos Pela Educação
Descrição: RIO - O número de alunos com 6 e 7 anos que ainda não sabem ler ou
escrever cresceu 66% na pandemia, afirma nota técnica do Todos Pela Educação,
divulgada nesta terça-feira, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/cresce-em-66-numero-de-criancascom-6-7-anos-que-ainda-nao-sabem-ler-ou-escrever-diz-todos-pela-educacao25384693

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-02-07 17:00:00
Título: Ações policiais no Rio de Janeiro juntam brutalidade com ineficiência,
critica pesquisador
Descrição: Para Daniel Hirata, da UFF, a ADPF das Favelas, julgada no STF,
reforça que há formas da polícia agir para resolver crimes sem deixar um rastro
de mortes nas periferias
Url :https://apublica.org/2022/02/acoes-policiais-no-rio-de-janeiro-juntambrutalidade-com-ineficiencia-critica-pesquisador/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 15:22:18
Título: Bolsonaro diz a youtuber que não seria difícil acertar tiro em um alvo
‘gordinho’ como ele
Descrição: Nas redes sociais, Cauê Moura escreveu que 'o capitão mentecapto não
sabe nem atirar'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-diz-a-youtuber-quenao-seria-dificil-acertar-tiro-em-um-alvo-gordinho-como-ele/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 23:37:45
Título: Presidente do PSL de Piraju posta foto com arma e diz: “uso para caçar
PTista”, PT vê ameaça
Descrição: Diretório do PT na cidade paulista entrou com interpelação judicial
contra Afrânio Alves Martins
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/presidente-psl-piraju-arma-cacarpetistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 01:50:05
Título: “Gasto é grande”, diz Bolsonaro sobre os R$ 30 milhões que usou no
cartão corporativo
Descrição: Presidente culpou \muitas obras para inaugurar\ e excesso de guardacostas, insinuando que querem matá-lo, e falou que Dilma é que tem que se
explicar porque não precisava de seguranças e o PT não inaugurava nada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gasto-grande-bolsonaro-30-milhoescartao-corporativo/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-07
Título: Trabalhadoras domésticas são resgatadas de trabalho escravo no RN, PB e RS
Descrição: De 2017 a 2021, 38 trabalhadoras domésticas foram resgatadas de
trabalhos escravos no Brasil. O caso que chamou mais atenção, descoberto no ano
passado, foi o de Madalena Gordiano, uma mulher negra, escravizada desde os 8
anos de idade, em Patos de Minas, em Minas Gerais, por quase 40 anos.
Amaioria das vítimas é formada, especialmente por pobres, mulheres vem situação
de vulnerabilidade social e pretas, como Madalena. Este ano, em pouco mais de um
mês, foram resgatadas do trabalho escravo doméstico mulheres como ela na Paraíba
(PB), Rio Grande do Norte (RN) e Rio Grande do Sul (RS).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadoras-domesticas-sao-resgatadasde-trabalho-escravo-no-rn-pb-e-rs-2501
Fonte: Poder360
Título: Revista “The New Yorker” enaltece Caetano Veloso
Descrição: Edição da publicação norte-americana descreve vida, obra e influência
de cantor e compositor baiano
Url :https://www.poder360.com.br/midia/revista-the-new-yorker-enaltece-caetanoveloso/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 18:53:22
Título: \Vai virar Palmares\: a luta de torcedores por um Palmeiras antirracista
— e campeão mundial

Descrição: Artistas e ativistas negros e periféricos quebram \estereótipo
enganoso\, time estreia na terça (8) no Mundial de Clubes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/vai-virar-palmares-a-luta-detorcedores-por-um-palmeiras-antirracista-e-campeao-mundial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 17:54:44
Título: Morte de Moïse Kabagambe será tema de audiência pública no Congresso
Nacional
Descrição: A reunião ainda sem data anunciada terá a presença de representantes
do Ministério da Justiça e da Embaixada do Congo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/morte-de-moise-kabagambe-seratema-de-audiencia-publica-no-congresso-nacional
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 00:35:45
Título: Lula pretende se encontrar com família de Moïse Kabagambe
Descrição: No final de semana, atos pedindo justiça por Moïse aconteceram em
diversas cidades do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-pretende-se-encontrar-com-familiade-moise-kabagambe/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 16:46:13
Título: Epistemologias de terreiro: patuá e seu poder ancestral
Descrição: 'Bolsas de mandinga' são resultado das trocas de saberes entre povos
negros que resistem há séculos no Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/epistemologias-de-terreiro-patua-eseu-poder-ancestral/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 07:59:21
Título: Com Bolsonaro, política ambiental chegou ao \fundo do poço\, diz expresidente do Ibama
Descrição: Suely Araújo prevê mais retrocessos até o fim do mandato, mas diz que
é possível mudar o rumo do setor a partir de 2023
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/com-bolsonaro-politicaambiental-chegou-ao-fundo-do-poco-diz-ex-presidente-do-ibama
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 17:04:16
Título: No Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, escritora macuxi defende
que literatura é ativismo
Descrição: \Literatura coloca como protagonista o sujeito indígena que foi posto
à margem durante cinco séculos\, diz Julie Dorrico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/no-dia-nacional-de-luta-dospovos-indigenas-escritora-macuxi-defende-que-literatura-e-ativismo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 21:04:54
Título: Bahia tem primeira mulher indígena a ser aprovada para cargo de
defensora pública
Descrição: De origem Tuxá, Aléssia Santos obteve a segunda maior nota na 3ª fase
da seleção e aguarda classificação final
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/bahia-tem-primeira-mulherindigena-a-ser-aprovada-para-cargo-de-defensora-publica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 19:31:48
Título: Macron na Rússia e chanceler alemão nos EUA: discussões sobre Ucrânia
movimentam diplomacia
Descrição: Tensão na Europa oriental e diretrizes das tropas da Otan continuam
em discussão

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/macron-na-russia-e-chanceleralemao-nos-eua-discussoes-sobre-ucrania-movimentam-diplomacia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 17:48:39
Título: RJ: Maricá será a primeira cidade do país a fabricar os próprios ônibus
híbridos
Descrição: Veículo tem emissão de fumaça 90% menor do que os convencionais,
município também receberá royalties da patente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/rj-marica-sera-a-primeiracidade-do-pais-a-fabricar-os-proprios-onibus-hibridos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 15:47:15
Título: Trabalhadores rurais do Rio atingidos pelas chuvas de janeiro perdem 70%
da renda
Descrição: Em Cachoeiras do Macacu, alagamentos são intensificados por falta de
manutenção no sistema de captação de água estadual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/trabalhadores-rurais-do-rioatingidos-pelas-chuvas-de-janeiro-perdem-70-da-renda
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 14:59:09
Título: Ato por justiça para Moïse foi realizado em igreja simbólica para
população negra de Curitiba
Descrição: Manifestação aconteceu no sábado (5), em frente à Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/ato-por-justica-para-moise-foirealizado-em-igreja-simbolica-para-populacao-negra-de-curitiba
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 14:14:40
Título: Argentina entra para a Nova Rota da Seda e espera US$ 23,7 bilhões em
investimentos chineses
Descrição: Adesão foi selada durante visita do presidente Alberto Fernández a
Pequim e encontro com Xi Jinping
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/argentina-entra-para-a-novarota-da-seda-e-espera-us-23-7-bilhoes-em-investimentos-chineses
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 13:55:23
Título: Governo federal quer leiloar área em Belo Horizonte que pode afetar
abastecimento de água
Descrição: População defende a instalação de um parque linear na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/governo-federal-quer-leiloararea-em-belo-horizonte-que-pode-afetar-abastecimento-de-agua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 11:47:52
Título: Vírus circulará por muito tempo, e teremos casos graves entre não
vacinados, diz infectologista
Descrição: Para médico Marcelo Ducroquet, governos devem investir em campanhas
para convencer não vacinados a se vacinarem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/virus-circulara-por-muito-tempoe-teremos-casos-graves-entre-nao-vacinados-diz-infectologista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 07:58:11
Título: Falta de condenações na pandemia pode incentivar escravidão moderna, diz
procuradora
Descrição: Crise sanitária piorou as condições da população e aumentou o grau de
vulnerabilidade social das pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/falta-de-condenacoes-napandemia-pode-incentivar-escravidao-moderna-diz-procuradora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-07 07:40:14
Título: Quem é o \guru ambiental\ de Bolsonaro, denunciado por cientistas em
revista internacional
Descrição: Artigo acusa Evaristo de Miranda de coordenar grupo de servidores da
Embrapa a serviço do negacionismo climático
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/07/quem-e-o-guru-ambiental-debolsonaro-denunciado-por-cientistas-em-revista-internacional
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 06:16:14
Título: Bolsonaro, sobre encontro com Moraes: Missão cumprida, converso com todo
mundo
Descrição: Protocolar, a reunião ocorreu em um momento de tensão entre os
Poderes Executivo e Judiciário e durou cerca de 15 minutos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-sobre-encontro-commoraes-missao-cumprida-converso-com-todo-mundo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 21:59:50
Título: PT critica ‘manipulação’ e afirma não ter participado da organização de
protesto em igreja no PR
Descrição: O episódio foi explorado pelo presidente Jair Bolsonaro e por seu exministro - e hoje presidenciável - Sergio Moro
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/pt-critica-manipulacao-e-afirmanao-ter-participado-da-organizacao-de-protesto-em-igreja-no-pr/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 21:19:52
Título: Bolsonaro diz que Brasil ‘perdeu a graça’ por não poder mais contar
‘piada de baiano e gaúcho’
Descrição: 'Falar em dupla de goiano, que baiano anda com o freio de mão puxado,
cabra da peste com chapéu grande, pô...'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-diz-que-brasilperdeu-a-graca-por-nao-poder-mais-contar-piada-de-baiano-e-gaucho/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 21:08:57
Título: Bolsonaro diz que gastará ‘uns 300 mil’ no cartão corporativo porque tem
de ir ao NE ‘com 50 seguranças’
Descrição: 'Meu gasto é grande, sim', admitiu o ex-capitão em contato com
militantes no cercadinho do Palácio da Alvorada
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-gastara-uns-300mil-no-cartao-corporativo-porque-tem-de-ir-ao-ne-com-50-segurancas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 20:31:25
Título: Bolsonaro manda Justiça ‘acompanhar’ o caso de jovens que protestaram em
igreja no PR
Descrição: O vereador de Curitiba Renato Freitas critica a divulgação de 'vídeos
sem contexto e informações falsas a respeito de ato contra o racismo, a
xenofobia e pela valorização da vida'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/bolsonaro-manda-justicaacompanhar-o-caso-de-jovens-que-protestaram-em-igreja-no-pr/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 18:45:11
Título: Lewandowski rejeita pedido de desbloqueio de bens de Palocci
Descrição: A defesa do ex-ministro buscou a extensão de uma decisão favorável a
Lula, o magistrado do STF, porém não vê paralelismos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lewandowski-rejeita-pedidode-desbloqueio-de-bens-de-palocci/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 18:13:20
Título: ‘Preocupação zero, porque a população sabe o que estou fazendo’, diz
Queiroga sobre convocação
Descrição: O ministro da Saúde terá de explicar ao Senado uma nota técnica
antivacina publicada pela pasta
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/preocupacao-zero-porque-apopulacao-sabe-o-que-estou-fazendo-diz-queiroga-sobre-convocacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 17:49:57
Título: Após impasse em eleição, polícias de São Paulo seguem sem ouvidor
Descrição: 'Quando a ouvidoria deixa de ter um ouvidor legítimo, a polícia passa
a não ser controlada pela sociedade, o que é prejudicial', aponta conselho
ligado aos direitos humanos
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/apos-impasse-em-eleicao-policiasde-sao-paulo-seguem-sem-ouvidor/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 17:49:54
Título: ‘Se fazem tanto barulho, é porque têm medo’, diz procurador do TCU sobre
ataques de Moro
Descrição: 'Ninguém pode ficar acima da lei', declarou nesta segunda 7 Lucas
Rocha Furtado, do MP junto ao TCU, sobre a investigação do caso Alvarez &#038,
Marsal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/se-fazem-tanto-barulho-e-porquetem-medo-diz-procurador-do-tcu-sobre-ataques-de-moro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 17:01:03
Título: Artistas repudiam uso de paródias em campanhas eleitorais sem permissão
prévia
Descrição: Cantores como Roberto Carlos, Gilberto Gil e Rita Lee divulgaram
abaixo-assinado sobre ação judicial que trata de propaganda do deputado federal
Tiririca (PL-SP) em 2014
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/artistas-repudiam-uso-de-parodiasem-campanhas-eleitorais-sem-permissao-previa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-07 15:48:06
Título: Caso Moro no TCU: quem com ferro fere, com ferro será ferido?
Descrição: O Sérgio Moro de agora não resistiria um sopro sequer aos arroubos
autoritários da jurisdição daquele outro e prometeico Moro, o 'paladino da
Justiça'.
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/caso-moro-no-tcu-quem-com-ferrofere-com-ferro-sera-ferido/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-07 21:38:35
Título: Márcio França afirma que federação entre PSB e PT está 99,99% certa
Descrição: O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) disse à jornalista
Julia Dualibi, na GloboNews, que estão 99,99% certas a chapa Lula e Alckmin e a
federação entre PSB e PT. Para o líder socialista, a presença do PSB na chapa do
PT é fiel da balança para Lula numa Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/marcio-franca-afirma-que-federacao-entrepsb-e-pt-esta-9999-certa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-07 14:45:24
Título: PT compara Bolsonaro a um bicho-preguiça
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) compara o presidente Jair Bolsonaro
(PL) com o bicho-preguiça devido sua baixa produtividade e por ser pouco afeito
ao trabalho. Segundo a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR),

Bolsonaro deu expediente médio de apenas 3h10 no mês de janeiro de 2022. Um dos
mais Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-compara-bolsonaro-a-um-bicho-preguica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 09:01:22
Título: Bolsonaro quer promover “jeguiata” após chamar nordestinos de “pau de
arara”
Descrição: Na tentativa desesperada de conquistar votos de nordestinos,
Bolsonaro exala seu preconceito. Ele deve aumentar as viagens à região, mas, sem
projetos, tentará assumir paternidade de projetos dos governos de Lula e Dilma.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-quer-promoverjeguiata-apos-chamar-nordestinos-de-pau-de-arara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 02:41:21
Título: Lugar de falo – Por Lelê Teles
Descrição: Falo do falo pra falar sobre a fala falocêntrica do filho do
Bolsonaro. O temor misógino de Eduardo é que as mulheres passem a ocupar lugares
que antes eram exclusividade dos homens
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/falaqueeudiscuto/lugar-de-falo-leleteles/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 02:28:31
Título: Abrigo do interior do Ceará amanhece com 36 animais mortos, Suspeita é
de envenenamento
Descrição: Caso ocorreu em Jaguaribara e Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social (SSPDS) determinou que episódio seja investigado como crime
ambiental. Cães e gatos estavam se debatendo e com sangramento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/abrigo-interior-ceara-36-animais-mortos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 02:25:03
Título: A cor da pele dos imigrantes… – Por Mouzar Benedito
Descrição: Gente com sobrenomes italianos, alemães, espanhóis e outros, além de
portugueses, achando que imigrantes não são bem-vindos, tratando mal e querendo
que os expulsem. Eles não se lembram que são filhos ou netos de imigrantes, como
os que agora chegam fugindo de guerras ou das péssimas condições de
sobrevivência em seus países. Como seus pais e avós.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdomouzar/a-cor-da-pele-dosimigrantes-mouzar-benedito/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 02:01:39
Título: Historiador denuncia racismo em loja do aeroporto de Salvador, que vende
cerâmicas de escravos acorrentados
Descrição: Após acusações de racismo, loja Hangar das Artes divulgou nota de
retratação e admitiu que errou, informando que pretendia representar PretosVelhos, entidade da umbanda
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/racismo-loja-salvador-ceramicasescravos-acorrentados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 01:34:12
Título: General Heleno sonha com vice de Bolsonaro, mas avalia concorrer ao
Senado ou à Câmara
Descrição: O general Augusto Heleno, que revelou que toma Lexotan para não
avançar contra o STF, pode se abraçar de vez ao centrão que tanto condenou no
passado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-heleno-sonha-vice-debolsonaro-mas-avalia-senado-ou-camara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 01:04:13
Título: Contas públicas: onde está o drama? – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Os economistas do mercado financeiro preferem focar na dívida bruta,
sem levar em conta os ativos (principalmente as reservas internacionais) de que
dispõe o setor público. Não é o mais correto, no meu entender
Url :https://revistaforum.com.br/debates/contas-publicas-onde-esta-drama/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 00:36:56
Título: Agregador de pesquisas lançado pela Veja mostra Lula bem à frente de
Bolsonaro
Descrição: Sistema desenvolvido pelo semanário conservador de SP é parecido com
o utilizado nos EUA. Dados mostram petista com significativa margem em relação
ao atual presidente de extrema direita
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/agregador-pesquisas-veja-lula-bemfrente-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 22:29:11
Título: “Ao que tudo indica, federação vai sair”, diz Paulo Pimenta sobre
negociação do PT com PSB
Descrição: O deputado federal Paulo Pimenta participou do Jornal da Fórum nesta
segunda-feira, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/federacao-vai-sair-diz-paulo-pimentasobre-negociacao-pt-psb/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 19:57:32
Título: AO VIVO: Exclusivo! A relação espúria entre Alvarez & Marsall e a prisão
do Almirante Othon Pinheiro!
Descrição: No Jornal da Forum desta segunda-feira 7 de fevereiro, vamos trazer à
luz algumas novidades exclusivas, que desmascaram o papel golpista da Lava Jato.
Com o jornalista Menon (do blog do Menon), o professor Gilberto Maringoni, que
acaba de lançar um novo livro (A Volta do Estado Planejador), e o deputado
federal petista Paulo Pimenta. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ao-vivo-exclusivo-a-relacao-espuriaentre-alvarez-marsall-e-a-prisao-do-almirante-othon-pinheiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 19:54:57
Título: De mudança para o PSD, Marcelo Ramos defende Alckmin vice de Lula
Descrição: Declaração do vice-presidente da Câmara reforça possível apoio do PSD
a Lula nas eleições de outubro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psd-marcelo-ramos-defende-alckminvice-de-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 14:47:49
Título: Suspeito de sonegação, Sergio Moro ataca subprocurador Lucas Furtado
Descrição: Em contestação, advogados de Sergio Moro atacaram o subprocurador
Lucas Furtado, que pediu a indisponibilidade dos bens do presidenciável do
Podemos por suspeita de sonegação de impostos.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/suspeito-de-sonegacao-sergio-moroataca-subprocurador-lucas-furtado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 13:59:08
Título: PM que assassinou jovem com mais de 10 tiros em delegacia diz que agiu
sob “violenta emoção”
Descrição: O termo foi defendido no chamado pacote anticrime, do ex-ministro
Sergio Moro, que previa \excludente de ilicitude\ para PMs que matassem sob \
violenta emoção\. George Tarick Vasconcelos foi preso em flagrante.

Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-que-assassinou-jovem-com-mais-de-10tiros-em-delegacia-diz-que-agiu-sob-violenta-emocao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-07 12:22:35
Título: Comprimidos de cloroquina enviados por Trump encalham no Exército
brasileiro
Descrição: Mesmo com as tentativas de Bolsonaro de promover o medicamento, dos 3
milhões de comprimidos, menos de 1 milhão foi utilizado contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comprimidos-de-cloroquina-enviados-portrump-encalham-no-exercito-brasileiro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-07 03:00:00
Título: Novas gêneses e soterologias para explicar o sistema terra e as Teorias
da Complexidade. Entrevista especial com Rodrigo Petronio
Descrição:
Discussões teóricas sobre a nova era geológica, o
http://www.ihu.unisinos.br/614819-teorias-da-complexidade-propoem-novas-genesese-soterologias-para-explicar-o-sistema-terra-entrevista-especial-com-rodrigopetronio
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-08 06:00:31
Título: Seis réus por linchamento no Maranhão em 2015 ainda não foram sequer a
julgamento, outros três acabaram absolvidos
Descrição: RIO - Em meio à repercussão relativa à morte de Moïse Mugenyi
Kabagambe, espancado brutalmente até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca,
a impunidade que reina no que diz respeito a um outro linchamento que causou
comoção no país serve como alerta à sociedade e às autoridades sobre o caso do
imigrante congolês. Em julho de 2015, em São Luís, capital do Maranhão,
Cleidenilson Pereira da Silva, então com 29 anos, um homem negro como Moïse,
chegou a ser amarrado a um poste enquanto era agredido por, segundo a Polícia
Civil e o Ministério Público, pelo menos nove pessoas. Passados quase sete anos
do episódio, seis réus ainda não foram sequer a julgamento, enquanto outros três
acabaram absolvidos pelo Tribunal do Júri em dezembro de 2020.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/seis-reus-por-linchamento-no-maranhao-em2015-ainda-nao-foram-sequer-julgamento-outros-tres-acabaram-absolvidos-25384934
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-08 04:30:31
Título: ‘Há grande esperança de que haja uma mudança de governo no Brasil’, diz
secretário-geral do Partido Social-Democrata alemão
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/ha-grande-esperanca-de-que-haja-uma-mudancade-governo-no-brasil-diz-secretario-geral-do-partido-social-democrata-alemao-125382492
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-07 18:38:01
Título: Menos educação, mais emendas: quem ganha e perde recursos em 2022 na
previsão de gastos do governo
Descrição: Enquanto Saúde viu orçamento encolher, Ministério da Mulher, Família
e Direitos Humanos, por exemplo, quase dobrou dinheiro disponível.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60233189?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-07 09:36:14
Título: Por que Trump agora defende vacinação contra covid?
Descrição: Trump fez uma série de declarações públicas nos últimos dias de
dezembro de 2021 e no início de janeiro de 2022 em que recomendou os
imunizantes, contrariando seus eleitores e seu próprio histórico no tema que

polariza a sociedade americana como poucos e pode influenciar as próximas
eleições no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60286683?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-07 00:00:00
Título: Bolsonaro acumula frases preconceituosas contra diferentes alvos,
relembre
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu em redes sociais nesta
segunda-feira (7) que não seria difícil acertar um tiro em um alvo que fosse \
gordinho\ como o influenciador Cauê Moura, que havia criticado as habilidades do
mandatário no manuseio de uma arma de fogo.Leia mais (02/07/2022 - 17h04)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/bolsonaro-acumula-frases-preconceituosas-contra-diferentesalvos-relembre.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-07 20:46:00
Título: Projeto reduz multa sobre FGTS nos casos de demissão sem justa causa
Descrição: Hoje, o empregado nessa situação recebe indenização de 40% sobre o
FGTS, projeto reduz para 25%
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/846858-projeto-reduz-multa-sobre-fgtsnos-casos-de-demissao-sem-justa-causa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 8 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta terça-feira (8), marcada pelo pedido de Bolsonaro de punir os
manifestantes que protestaram em igreja contra morte de congolês, pela visita de
Macron a Kiev e pelo anúncio do chanceler alemão sobre o papel de Schroder nas
empresas russas Gazprom e Rosneft.
Url :https://br.sputniknews.com/20220208/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-terca-feira-8-de-fevereiro-21311154.html
Fonte: China Daily
Data: 2022-02-08
Título: A ascensão da China coloca os Jogos no centro das atenções
Descrição: Os Jogos de Inverno costumavam ser menos visíveis do que os Jogos de
Verão. No entanto, a atenção do mundo tem se concentrado em Pequim, que também
sediou os Jogos de Verão em 2008. Por quê?
A resposta é clara: Pequim sedia os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 superando
todos os obstáculos, incluindo a pandemia da COVID-19 e pede um "boicote
diplomático". Primeiro, os Jogos de Inverno atraíram atenção adicional porque a
China é o país anfitrião, cujo status e influência no mundo cresceram a passos
largos nos últimos 14 anos. Por exemplo, o PIB da China foi de 4,6 trilhões de
dólares em 2008, respondendo por 7,2% do total mundial. Atualmente, o PIB da
China é superior a 15,7 trilhões de dólares, ou cerca de 18% do total mundial, e
passou de ser a terceira maior economia do mundo em 2008 para a segunda maior. E
por mais de uma década, a contribuição da China para o crescimento econômico
global tem sido de cerca de 30%.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/08/WS6201a60da310cdd39bc852c1.html

