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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-08
Título: Brasil tem 1.189 mortos pela covid-19 em 24 horas, maior marca em seis
meses
Descrição: Média móvel de casos vem caindo, enquanto a de mortes cresce. Em
hospital de São Paulo, como em outras regiões, pessoas com imunização incompleta
são maioria entre óbitos e internados graves
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/brasil-1-189mortos-covid-24-horas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 18:13:35
Título: Valor da cesta básica em João Pessoa têm alta de 14,15% em relação a
janeiro 2021
Descrição: Nesse mês, capital paraibana registrou aumento nos preços do feijão,
açúcar, óleo de soja e café
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/valor-da-cesta-basica-em-joaopessoa-tem-alta-de-14-15-em-relacao-a-janeiro-2021
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-08 19:36:53
Título: Idosa chama Bolsonaro de “Satanás” ao mostrar resto de ossos para fazer
comida [vídeo]
Descrição: Uma idosa de 73 anos, no município de Vitória da Conquista (BA),
aparece num vídeo publicado nas redes sociais segurando ossos que ela usaria
para fazer comida [sopa]. A mulher chama de Satanás o presidente Jair Bolsonaro
(PL). Lamentando sua desgraça nesses tempos de neoliberalismo econômico e
carestia, ela recordou
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/idosa-chama-bolsonaro-de-satanas-aomostrar-resto-de-ossos-para-fazer-comida-video/
Fonte: Comissão Brasileira Justiça e Paz
Data: 2022-02-08
Título: No Pará, quilombolas são encurralados por seguranças armados e
encapuzados de fornecedora da Nestlé
Descrição: Moradores do alto rio Acará estão organizados para a reocupação do
território do qual foram expropriados nos anos 1980. A empresa Agropalma S.A.
fornece óleo de palma para a Nestlé, conforme indicam documentos tornados
públicos pela própria multinacional suíça. Quilombolas da Vila Palmares,
localizada no município de Acará (nordeste do Pará), relatam que seguranças
terceirizados e funcionários da empresa produtora de óleo de dendê Agropalma
S.A. estão armados, encapuzados e fazendo escavações para encurralá-los.
Url : https://www.justicapaz.org/portal/no-para-quilombolas-sao-encurraladospor-segurancas-armados-e-encapuzados-de-fornecedora-da-nestle/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 21:40:07
Título: Ministro da Justiça quer anistiar donos de armas irregulares via MP
Descrição: Trata-se de uma antiga reivindicação da bancada da bala no Congresso
Nacional que, agora, pode avançar no governo Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ministro-da-justica-queranistiar-donos-de-armas-irregulares-via-mp/
Fonte: Congresso em Foco
Título: PGR abre investigação contra Kim e Monark por declarações sobre nazismo
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou nesta
terça-feira (8) a instauração de procedimento para que seja apurada a prática de
crime de apologia ao nazismo pelo deputado Kim Kataguiri (Podemos-SP) e pelo
apresentador do Flow Podcat, Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark. As

declarações serão analisadas pela assessoria criminal de Aras por envolver
[ ]The post PGR abre investigação contra Kim e Monark por declarações sobre
nazismo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/pgr-abre-investigacaocontra-kim-e-monark-por-declaracoes-sobre-nazismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 12:24:18
Título: Número de crianças que não sabem ler e escrever é o maior desde 2012,
diz ONG
Descrição: O levantamento da organização Todos Pela Educação foi realizado com
base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), do IBGE
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/numero-criancas-nao-sabem-lerescrever-maior-2012/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 20:54:46
Título: Lula: “Precisamos voltar a ser o país onde o filho do trabalhador pode
ser doutor”
Descrição: O ex-presidente Lula marcou presença em reunião na Fundação Perseu
Abramo para discutir a crise por que passam educação, ciência e tecnologia no
Brasil de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-precisamos-voltar-a-ser-o-paisonde-o-filho-do-trabalhador-pode-ser-doutor/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-08 10:00:53
Título: Caso Moïse: a imperdível oportunidade de trabalho no mesmo lugar onde
seu filho foi assassinado
Descrição: A oferta da prefeitura do Rio para que a família de Moïse, o congolês
assassinado na Barra, gerencie o memorial e quiosque no qual ele foi morto a
pauladas, mostra a banalização do sofrimento das pessoas negras.The post Caso
Moïse: a imperdível oportunidade de trabalho no mesmo lugar onde seu filho foi
assassinado appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/08/caso-moise-oportunidade-trabalho-ondeseu-filho-foi-assassinado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 18:35:12
Título: \Eles queriam me matar\, diz jovem preso injustamente por policiais no
Rio de Janeiro
Descrição: Delegado do caso admitiu que houve erro e faltam provas, mas disse
que jovem \estava na hora errada e no lugar errado\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/eles-queriam-me-matar-diz-jovempreso-injustamente-por-policiais-no-rio-de-janeiro
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 00:41:34
Título: Câmara mantém veto de Bolsonaro a projeto que beneficiaria pacientes com
câncer
Descrição: \Muito revoltante\, disse o senador Reguffe, autor do PL que obrigava
os planos de saúde a cobrir quimioterapia domiciliar com medicamentos de uso
oral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-mantem-veto-bolsonarobeneficiaria-pacientes-cancer/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 21:39:30
Título: Congresso adia novamente análise de veto sobre absorventes femininos, e
internet reage
Descrição: Tesoura de Bolsonaro no PL deverá ser avaliada somente em 16 de março
devido à rejeição do governo ao tema

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/congresso-adia-novamenteanalise-de-veto-sobre-absorventes-femininos-e-internet-reage
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-08
Título: Venda de fábricas de fertilizantes da Petrobras pode gerar desabastecimento
Descrição: Em 2021, o Brasil gastou US$ 15,2 bilhões em importações de adubos e
fertilizantes químicos, valor 90% maior que o gasto no ano anterior. Foi o
produto mais importado entre os itens da categoria “indústria de transformação”,
segundo dados da balança comercial brasileira, da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex), analisados pela área econômica da Federação Única dos
Petroleiros (FUP). O país adquiriu no exterior 41,5 milhões de toneladas de
fertilizantes – incremento de 22% nas quantidades –, a preço médio de US$ 364,34
por tonelada, 56% acima dos valores pagos em 2020. Enquanto o Brasil aumenta sua
dependência de importação para suprir o mercado doméstico, unidades de
fertilizantes instaladas no país permanecem desativadas ou são vendidas pelo
governo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/venda-de-fabricas-de-fertilizantes-dapetrobras-pode-gerar-desabastecimento-bbd8
Fonte: MST
Data: 2022-02-08
Título: Cooperativa do MST RS conquista certificação orgânica de Flocos de Arroz
Descrição: Selo de qualidade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é o
que a Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes (Coopat)
oferece com seu mais novo produto certificado. No Rio Grande do Sul, os
assentados carregam o título de maiores produtores de arroz orgânico da América
Latina e a partir desse alimento, a Coopat passou a usá-lo para a confecção de
outros produtos como a farinha, e agora os cereais de flocos.
Url : https://mst.org.br/2022/02/08/cooperativa-do-mst-rs-conquistacertificacao-organica-de-flocos-de-arroz/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 13:47:21
Título: Senador é acusado de estimular disputa entre indígenas em prol de
mineração em área protegida
Descrição: Parlamentar dá voz a grupo favorável à exploração mineral, mas omite
que maioria dos 25 mil moradores rechaça atividade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/senador-e-acusado-de-estimulardisputa-entre-indigenas-em-prol-de-mineracao-em-area-protegida
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 19:02:17
Título: CE: movimentos promovem evento para orientar comunidades do entorno de
jazida de urânio
Descrição: Evento debaterá os impactos causados a partir da ameaça de exploração
de urânio e fosfato na jazida Itatiaia (CE)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/ce-movimentos-promovem-eventopara-orientar-comunidades-do-entorno-de-jazida-de-uranio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 18:59:45
Título: “PL da Grilagem” de João Doria é aprovado em SP por 57 votos a favor e 4
contra
Descrição: Ponto criticado por movimentos sociais, que previa a venda de terras
públicas griladas para fazendeiros, foi derrubado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/pl-da-grilagem-de-joao-doria-eaprovado-em-sp-por-57-votos-a-favor-e-4-contra
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 13:41:37
Título: Bolsonaro é alvo de notícia-crime no STF por chamar nordestino de ‘pau
de arara’

Descrição: Propositor da ação afirma que o presidente costuma usar \expressões e
termos depreciativos\ para se referir aos nordestinos e, como exemplo, recorda
que, em 2019, Bolsonaro chamou governadores da região de \paraíbas\
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-e-alvo-de-noticia-crimeno-stf-por-chamar-nordestino-de-pau-de-arara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 02:40:37
Título: Ex-assessor de Pazuello é preso sob acusação de estupro de jovem de 18
anos
Descrição: Empresário Airton Cascavel, que trabalhou no gabinete do ex-ministro
da Saúde, já é investigado por crime sexual contra uma criança. Caso teria
ocorrido em Santa Catarina, mas o acusado foi detido em Roraima
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/assessor-pazuello-preso-acusacaoestupro/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Governo inclui Serra da Canastra e outras quatro unidades de conservação
em programa de privatização
Descrição: O governo federal incluiu cinco unidades de conservação ambientais no
Programa Nacional de Desestatização (PND) e no Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI). O decreto foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
desta terça-feira (8). Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, a determinação qualifica os parques nacionais para
[ ]The post Governo inclui Serra da Canastra e outras quatro unidades de
conservação em programa de privatização appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/governo-inclui-serra-dacanastra-e-outras-quatro-unidades-de-conservacao-em-programa-de-privatizacao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 18:29:39
Título: Em BH, vereadora do Psol é intimidada por vereador bolsonarista após ato
por justiça para Moïse
Descrição: Iza Lourença, do Psol, denuncia que já foi chamada de analfabeta pelo
colega parlamentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/em-bh-vereadora-do-psol-eintimidada-por-vereador-bolsonarista-apos-ato-por-justica-para-moise
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 14:30:33
Título: Incêndio no CT do Flamengo completa 3 anos sem condenados pelas 10
mortes
Descrição: Justiça do RJ negou recurso da Defensoria para que clube de futebol
retomasse pagamento de pensão a familiares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/incendio-no-centro-detreinamento-do-flamengo-completa-3-anos-sem-condenados-pelas-10-mortes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 12:00:10
Título: Em Jaboatão dos Guararapes (PE), 1ª mulher trans empossada em Guarda
Civil denuncia transfobia
Descrição: Abby Moreira afirma que teve corte de gratificações e foi transferida
para setor que pode causar afastamento do cargo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/em-jaboatao-dos-guararapes-pe-1mulher-trans-empossada-em-guarda-civil-denuncia-transfobia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-08 11:35:55
Título: PR: mutirão em roça comunitária do MST colhe 700 quilos de feijão
agroecológico para doação
Descrição: Alimento vai ser servido nas Marmitas da Terra, distribuídas em
Curitiba e Região Metropolitana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/08/pr-mutirao-em-roca-comunitariado-mst-colhe-700-quilos-de-feijao-agroecologico-para-doacao

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 06:17:07
Título: Kassab se reúne com Lula e reafirma candidatura do PSD
Descrição: Dirigentes petistas trabalham para ampliar a chapa do ex-presidente e
ter os social-democratas como representantes do centro na coligação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/kassab-se-reune-com-lula-ereafirma-candidatura-do-psd/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 05:00:11
Título: Porta do nunca mais
Descrição: Queremos mais que atos e um minuto de silêncio, queremos apuração,
punição e medidas que, efetivamente, tirem a população negra desta escravidão
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/porta-do-nunca-mais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 21:07:19
Título: MP-SP abre inquérito contra Monark e Flow por apologia ao nazismo
Descrição: Procuradores veem expressa defesa de criação de um partido nazista,
youtuber pode responder por dano moral coletivo
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mp-sp-abre-inquerito-contra-monarke-flow-por-apologia-ao-nazismo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 20:29:40
Título: Federação de centro-esquerda pode nascer sem resolver todos os impasses,
diz presidenta do PCdoB
Descrição: A eleição em São Paulo segue no centro das divergências, pesquisas
podem clarear o caminho, afirma Luciana Santos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/federacao-de-centro-esquerda-podenascer-sem-resolver-todos-os-impasses-diz-presidenta-do-pcdob/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 20:16:51
Título: A fórmula do sucesso de Monark colapsou — mas outros assumirão seu lugar
Descrição: Ele é apenas peça descartável da grande engrenagem das redes sociais
e seus bilhões de dólares
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/monark-defesa-nazismo-flow-podcast/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 19:51:54
Título: TSE aprova por unanimidade o registro do União Brasil, fusão entre DEM e
PSL
Descrição: O União Brasil nasce com uma enorme bancada no Congresso Nacional,
mas deve sofrer baixas nas próximas semanas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-aprova-por-unanimidade-oregistro-do-uniao-brasil-fusao-entre-dem-e-psl/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 19:46:12
Título: Fachin dá liberdade condicional a Geddel e autoriza redução de 681 dias
da pena
Descrição: Em setembro, o ex-deputado federal recebeu autorização para migrar
para o semiaberto. Agora, na liberdade condicional, vai poder trabalhar e voltar
para casa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-da-liberdade-condicional-ageddel-e-autoriza-reducao-de-681-dias-da-pena/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 19:39:13
Título: ‘Liberdade de expressão não autoriza a abominável apologia ao nazismo’,
diz Moraes

Descrição: Gilmar Mendes também se manifestou sobre o Flow Podcast: 'Qualquer
apologia ao nazismo é criminosa'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/liberdade-de-expressao-naoautoriza-a-abominavel-apologia-ao-nazismo-diz-moraes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 18:25:51
Título: MPF aciona Justiça para que governo seja proibido de homenagear o golpe
de 1964
Descrição: A Representação pede correção de vídeo favorável à ditadura divulgado
em canais oficiais da Presidência em 31 de março de 2019
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mpf-aciona-justica-para-quegoverno-seja-proibido-de-homenagear-o-golpe-de-1964/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 16:54:56
Título: Lei Rouanet: Governo diminui cachê de artistas e restringe captação por
empresas
Descrição: A remuneração a artistas solo cai de 45 mil reais para três mil,
empresas terão teto mais baixo de projetos captados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/leia-rouanet-governo-diminuicache-de-artistas-e-restringe-captacao-por-empresas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 14:57:27
Título: A prorrogação das cotas e o eterno enredo em torno do 13 de maio
Descrição: Política pública precisa de avaliação dos seus impactos pelo Estado
para que seja monitorada e ampliada
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/a-prorrogacao-das-cotas-e-o-eternoenredo-em-torno-do-13-de-maio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-08 13:28:38
Título: MP quer júri popular para sargento que matou vizinho por ‘confundi-lo
com ladrão’
Descrição: A Justiça já havia acatado manifestação pedindo a mudança da acusação
de crime culposo para doloso
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mp-quer-juri-popular-para-sargentoque-matou-vizinho-por-confundi-lo-com-ladrao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-08 23:00:15
Título: Kim Kataguiri deve ser cassado, pedem internautas, PGR abre investigação
[vídeo]
Descrição: Internautas pedem que o deputado federal Kim Kataguiri (Podemos-SP)
seja cassado pela Câmara por apologia ao nazismo. Em entrevista ao youtuber
Monark, o parlamentar, que é apoiador de Sergio Moro (Podemos), disse que é
contra a criminalização do nazismo na Alemanha. Moro, no entanto, repudiou a
defesa do nazismo.
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/kim-kataguiri-deve-ser-cassado-pedeminternautas-pgr-abre-investigacao-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-08 22:35:50
Título: Nunca antes na história deste país o povo passou tanta fome quanto agora
no governo Bolsonaro
Descrição: Preço da cesta básica explode em 16 das 17 capitais brasileiras Custo
dos alimentos já compromete metade da renda das famílias Salário mínimo para uma
família de quatro pessoas deveria ser de R$ 5.997,14, aponta Dieese Nunca antes
na história deste país o povo passou tanta fome quanto agora no Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nunca-na-historia-deste-pais-o-povo-passoutanta-fome-quanto-agora-no-governo-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-08 20:40:37
Título: PT afirma que Bolsonaro “rouba” obra de Lula enquanto agride nordestinos
Descrição: Segundo o Partido dos Trabalhadores, após Bolsonaro chamar povo
nordestino de ‘pau de arara’, o presidente extremista usa no Ceará etapa de
liberação das águas do São Francisco para se apropriar de projeto que foi tirado
do papel e executado por Lula Perto de terminar um mandato marcado pela
oscilação entre Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-afirma-que-bolsonaro-rouba-obra-de-lulaenquanto-agride-nordestinos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-08 20:15:32
Título: Foi Lula que fez a transposição do rio São Francisco no Nordeste
Descrição: O deputado estadual Francisco do PT, líder do governo Fátima Bezerra
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, escreve afirmando que foi Lula
que fez a transposição do rio São Francisco no Nordeste. “Todo o Nordeste sabe
que a transposição deixou de ser conversa e se tornou realidade no Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/foi-lula-que-fez-a-transposicao-do-rio-saofrancisco-no-nordeste/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 09:08:43
Título: Na Jovem Pan, Adrilles Jorge faz saudação nazista ao comentar caso
Monark
Descrição: Ex-BBB, que foi alçado a comentarista após defender clã Bolsonaro,
Adrilles Jorge fez saudação hitlerista ao comentar defesa de partido nazista por
Monark.
Url :https://revistaforum.com.br/midia/na-jovem-pan-adrilles-jorge-faz-saudacaonazista-ao-comentar-caso-monark/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 01:25:38
Título: Diretor do Ministério do Turismo, filiado ao PP, despacha dos Alpes
Franceses
Descrição: José Medeiros Nicolau, o Zezeco, que foi prefeito de Barra de São
Miguel (AL), informou agenda oficial em Brasília, mas depois confirmou que tem
“trabalhado remoto” no glamour da neve de Courchevel
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/diretor-turismo-pp-alpes-franceses/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 01:19:36
Título: PT 42 anos: desafios do novo ciclo histórico – Por Paulo Pimenta
Descrição: \A história do PT se confunde com a história do povo brasileiro. Não
há nenhuma conquista nestas últimas décadas, dos trabalhadores do campo e da
cidade, que não tenha tido a participação, o protagonismo e, na sua maioria, a
liderança do PT ou de suas lideranças junto às lutas populares\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/pt-42-anos-desafios-ciclo-paulopimenta/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 00:40:11
Título: Após críticas, Ciro diz que “não dá para passar pano” para defesa do
nazismo
Descrição: Criticado por publicação desastrosa no Twitter, Ciro subiu o tom e
disse que Monark \frequentou o limite do crime\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-criticas-ciro-diz-que-nao-dapara-passar-pano-para-defesa-do-nazismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 00:37:04

Título: VÍDEO – Porte de frango: Comerciante reage jogando ave depenada em
ladrão
Descrição: Mulher que estava no estabelecimento ainda saiu armada e disparou
contra o criminoso, quase acertando funcionário da avícola. Caso rocambolesco
aconteceu no Ceará
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/porte-frango-comerciante-ave-ladrao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 21:42:14
Título: Contra ódio aos pobres, Lei Padre Lancelotti avança no Congresso e se
multiplica pelo país
Descrição: Projetos proibindo \arquitetura hostil\, equipamentos destinados a
tornar ainda mais difícil a vida dos sem-teto, tramitam em pelo menos 5 capitais
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/contra-odio-aos-pobreslei-padre-lancelotti-avanca-no-congresso-e-se-multiplica-pelo-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 21:02:12
Título: Personalidades da comunidade judaica repudiam fala antissemita de Monark
Descrição: “Inaceitável”, “show de horrores”, “normalização do nazismo” e
“princípio deturpado da liberdade individual” foram algumas definições dadas por
judeus indignados com o discurso de ódio do apresentador de podcast
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comunidade-judaica-repudia-monark/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 19:58:43
Título: Revogação da reforma trabalhista deveria homenagear Moïse Kabagambe,
sugerem ativistas
Descrição: Ex-presidente Lula tem sinalizado que legislação seria revogada, como
aconteceu na Espanha, em um eventual governo a partir de 2023
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/revogacao-da-reforma-trabalhistadeveria-homenagear-moise-kabagambe-sugerem-ativistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 18:50:21
Título: Tacla Duran sugere que Moro criou empresa de fachada para receber da
Alvarez & Marsal
Descrição: “Apesar do alto faturamento, a empresa do Moro é nova, sem
comprovação e experiência efetiva de prestação de serviços, sem empregados
registrados para prestar esse tipo de serviço!”, disse o advogado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tacla-duran-sugere-que-moro-criouempresa-de-fachada-para-receber-da-alvarez-marsal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 17:32:30
Título: Mais de R$ 3 milhões em emendas para a população LGBTQIA+ – Por Erica
Malunguinho
Descrição: Chegamos a mais um número significativo de verbas destinadas, via
emendas parlamentares, para a população LGBTQIA+
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mais-de-r-3-milhoes-em-emendas-para-apopulacao-lgbtqia-por-erica-malunguinho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 16:40:14
Título: Tarso Genro diz que aliança entre Lula e Alckmin é “fatalidade
histórica”
Descrição: Ex-governador, que também é advogado, comentou sobre a polêmica
envolvendo o Flow Podcast, cujo apresentador fez declarações antissemitas: \
Partido nazista não é política, é formação de quadrilha\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tarso-genro-diz-que-alianca-entrelula-e-alckmin-e-fatalidade-historica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 15:47:27

Título: Victor Jara: livro sobre o cantor chileno escrito pela esposa ganha nova
versão
Descrição: Joan Jara escreveu as memórias cumprindo promessa feita ao ser
exilada com suas filhas para a Inglaterra, depois do assassinato do cantor pela
ditadura em 1973
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/victor-jara-livro-sobre-o-cantorchileno-escrito-pela-esposa-ganha-nova-versao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 14:38:16
Título: Mídia naturaliza ameaça de morte de Bolsonaro e dá mais destaque a
manifestação em Igreja
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a ameaça de Bolsonaro contra
o youtuber Cauê Moura. E ainda: Monark defende criação de partido nazista.
Entrevistas com Tarso Genro e Laura Capriglione.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/midia-naturaliza-ameaca-de-morte-debolsonaro-e-da-mais-destaque-a-manifestacao-em-igreja/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 10:04:45
Título: Auxílio Brasil de Bolsonaro não é suficiente para comprar nem uma cesta
básica
Descrição: Em 2021, custo para que o brasileiro possa se alimentar dignamente
variou de R$ 478,05 a R$ 690,51. Salário mínimo deveria ser 5,27 vezes maior
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/auxilio-brasil-cesta-basica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-08 09:42:48
Título: Moro avança no eleitorado de Bolsonaro e lança no Ceará a “Carta de
Princípios aos Cristãos”
Descrição: No dia anterior, o ex-juiz aproveitou a gafe do presidente e postou
foto ao lado da estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-avanca-no-eleitorado-debolsonaro-e-lanca-no-ceara-a-carta-de-principios-aos-cristaos/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-09 07:03:24
Título: Pastores estão virando votos para Bolsonaro na cidade mais petista de
2018
Descrição: Moradores de Guaribas já não comem carne todos os dias e cozinham a
gás, mas já há quem tenha mudado de lado sob influência das igrejas evangélicas
bolsonaristas.The post Pastores estão virando votos para Bolsonaro na cidade
mais petista de 2018 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/09/guaribas-pastores-votos-bolsonarocidade-mais-petista/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-08 10:00:53
Título: Caso Moïse: a imperdível oportunidade de trabalho no mesmo lugar onde
seu filho foi assassinado
Descrição: A oferta da prefeitura do Rio para que a família de Moïse, o congolês
assassinado na Barra, gerencie o memorial e quiosque no qual ele foi morto a
pauladas, mostra a banalização do sofrimento das pessoas negras.The post Caso
Moïse: a imperdível oportunidade de trabalho no mesmo lugar onde seu filho foi
assassinado appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/08/caso-moise-oportunidade-trabalho-ondeseu-filho-foi-assassinado/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-08 03:00:00
Título: Uma terra ameaçada – COP 26 em Glasgow. Reflexões a partir de um
encontro de amigos. Artigo de Faustino Teixeira
Descrição:

\Não está cerrado o caminho da utopia. Temos que encontrar frestas para lutar,
temos que buscar comunidades de apoio para a nossa luta, mesmo diante de um
horizonte tão difícil\, escreve http://www.ihu.unisinos.br/614296-uma-terraameacada-cop-26-em-glasgow-reflexoes-a-partir-de-um-encontro-de-amigos-artigode-faustino-teixeira
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-09 05:00:09
Título: Caso Henry: 'Continuarei sem saber o real motivo do assassinato', diz
pai de menino sobre interrogatório de Jairinho e Monique
Descrição: RIO — O engenheiro Leniel Borel de Almeida, assistente de acusação no
processo no qual a ex-mulher, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva e
seu então namorado, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o
Jairinho, são réus por torturas e morte de seu filho, Henry Borel Medeiros, diz
não ter expectativas de que a verdade seja esclarecida com o interrogatório dos
dois. A partir das 9h30 desta quarta-feira, dia 9, o ex-casal terá a primeira
oportunidade de o casal ser ouvido no plenário do II Tribunal do Júri - eles
prestaram depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) em 17 de março do ano passado,
quando alegaram que o menino foi vítima de um acidente doméstico e negaram que
tivessem cometido crimes.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/caso-henry-continuarei-sem-saber-real-motivodo-assassinato-diz-pai-de-menino-sobre-interrogatorio-de-jairinho-monique25386495
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-09 04:51:53
Título: Brasileiro de apenas cinco anos mapeia 15 asteroides e se torna a pessoa
mais jovem do mundo a realizar descoberta
Descrição: RIO — A expressão popular “o céu é o limite” já nem cabe mais no
vocabulário do pequeno Miro Latansio Tsai, que aos cinco anos de idade foi
reconhecido como a pessoa mais jovem do mundo a identificar asteroides. Com uma
paixão nata por planetas e estrelas, o brasileirinho descobriu 15 corpos
celestes que foram aprovados em preliminares pelo International Astronomical
Search Collaboration (IASC) e, posteriormente, serão confirmados pela Agência
Espacial Americana (NASA).
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/brasileiro-de-apenas-cinco-anos-mapeia-15asteroides-se-torna-pessoa-mais-jovem-do-mundo-realizar-descoberta-25386097
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-09 06:00:41
Título: ‘Negro não pode ir nem para comprar um pão sem ser acusado por alguém’ ,
diz violoncelista preso injustamente em 2020
Descrição: RIO — Os casos de Yago e Patrick estão longe de serem isolados. Um
episódio de grande repercussão foi o do violoncelista Luiz Carlos Justino, preso
em setembro de 2020 por um assalto à mão armada ocorrido em 2017 — que ele não
cometeu. A vítima o teria reconhecido a partir de uma fotografia.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/negro-nao-pode-ir-nem-para-comprar-um-pao-semser-acusado-por-alguem-diz-violoncelista-preso-injustamente-em-2020-25386196
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-09 06:00:56
Título: PM acusado da morte da menina Ágatha no Complexo do Alemão presta
primeiro depoimento à Justiça
Descrição: RIO — Denunciado por homicídio doloso pela morte da menina Ágatha
Félix, em 2019, o policial militar Rodrigo José de Matos Soares presta o
primeiro depoimento à Justiça nesta quarta-feira, às 13h. Ainda que seja réu
desde dezembro do ano do crime, o processo ficou parado por conta da pandemia de
Covid-19. LEIA:Inquérito sobre a morte da menina Ágatha conclui que não houve
troca de tirosA criança de 8 anos foi morta no Morro da Fazendinha, no Complexo
do Alemão.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pm-acusado-da-morte-da-menina-agatha-nocomplexo-do-alemao-presta-primeiro-depoimento-justica-25386329
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2022-02-08 00:00:00
Título: Governo trata preço dos combustíveis como emergência eleitoreira
Descrição: Os políticos que mantêm Jair Bolsonaro de pé montaram uma operação
para dar fôlego à campanha do presidente. Num pacote generoso, integrantes do
governo deram aval a duas propostas no Congresso para cortar tributos sobre
combustíveis, criar um auxílio-diesel para caminhoneiros e ampliar subsídios
para a compra de gás de cozinha.Leia mais (02/08/2022 - 20h31)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/02/governo-trata-preco-dos-combustiveis-comoemergencia-eleitoreira.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-08 00:00:00
Título: Bolsonaro põe fogo no Posto Ipiranga
Descrição: Entre todos os embustes vendidos pelo então candidato Jair Bolsonaro
na campanha de 2018, o mais bem disfarçado talvez tenha sido o seu aceno ao
mercado, personificado na biografia de Paulo Guedes, escolhido para atrair
empresários e bancos para o seu lado.Leia mais (02/08/2022 - 19h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/fernandocanzian/2022/02/bolsonaro-poe-fogo-no-posto-ipiranga.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-08 20:52:00
Título: Proposta que legaliza jogos de azar não tem consenso entre parlamentares
Descrição: Projeto tramita na Câmara há mais de 30 anos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/849029-proposta-que-legaliza-jogos-deazar-nao-tem-consenso-entre-parlamentares/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-08 20:47:00
Título: Projeto torna obrigatória campanha sobre crime de importunação sexual no
transporte público
Descrição: Para autora, após aprovar a lei, desafio agora é combater a cultura
machista
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/848042-projeto-torna-obrigatoriacampanha-sobre-crime-de-importunacao-sexual-no-transporte-publico/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-08 22:11:45
Título: Bolsonaro discutirá em Moscou cooperação 'técnico militar' com a Rússia,
diz mídia
Descrição: A viagem da comitiva presidente Jair Bolsonaro para a Rússia prevê
uma agenda militar bilateral para discussão de uma cooperação técnico militar.
Url :https://br.sputniknews.com/20220208/bolsonaro-discutira-em-moscoucooperacao-tecnico-militar-com-a-russia-diz-midia-21324715.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-08 18:55:24
Título: Malvinas: Itamaraty apoia Argentina, mas defende pouso de aviões
militares do Reino Unido no Brasil
Descrição: O Brasil defendeu nesta terça-feira (8) a sua decisão de permitir que
aviões militares britânicos que estejam voando para as Ilhas Malvinas parem em
aeroportos brasileiros.
Url :https://br.sputniknews.com/20220208/malvinas-itamaraty-apoia-argentina-masdefende-pouso-de-avioes-militares-do-reino-unido-no-brasil-21322369.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-08 18:51:16
Título: Itamaraty sobre entrada da Argentina no BRICS: 'Não há discussão para
eventual ampliação do grupo'

Descrição: Segundo nota divulgada pela chancelaria do Brasil, \não há processo
estabelecido oficialmente para a entrada de novos membros\ no bloco, portanto, o
Itamaraty não enxerga espaço para o ingresso do país vizinho no grupo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220208/itamaraty-sobre-entrada-da-argentinano-brics-nao-ha-discussao-para-eventual-ampliacao-do-grupo-21321606.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-08 10:43:03
Título: Agropecuária terá papel central na visita de Bolsonaro à Moscou, diz
embaixador do Brasil na Rússia
Descrição: Participação de autoridades brasileiras em tradicional feira de
alimentos de Moscou dá a largada para os eventos da visita do presidente Jair
Bolsonaro à capital russa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220208/agropecuaria-tera-papel-central-navisita-de-bolsonaro-a-moscou-diz-embaixador-do-brasil-na-russia--21314349.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-08 10:59:32
Título: Rapers do Congo processados por cantarem sobre inocentes em massacres
Descrição: Goma, Congo, Na prisão onde cumpre uma pena de 10 anos, o jovem
rapper congolês Idengo quis dar um concerto em homenagem a seus heróis Patrice
Lumumba e Laurent-Désiré Kabila, mas o diretor recusou porque temia que isso
provocasse uma fuga da prisão.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/espectaculos/a09n1esp?partner=rss

