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Fonte: Maitron - França
Título: Apolônio de Carvalho – 110 anos do nascimento 09/02/1912
Descrição: Em 1935 participou da organização e atividades da Aliança Nacional de
Libertação, como Tenente do Exército Brasileiro, no Rio Grande do Sul. Preso 
após as tentativas de insurreição. Em Julho de 1937, era membro do Partido 
Comunista do Brasil (PCB), foi Voluntário para Espanha Republicana, pegou em 
armas dentro das Brigadas Internacionais na Guerra Civil Espanhola, chegando ao 
cargo de Coronel. No início da década de 40 participou da Resistência Francesa 
contra a invasão nazista, chegando ao cargo de Coronel, finda a guerra foi 
reconhecido como Herói da Resistência Francesa, recebeu as comendas na França da
Legião a Honra, a Cruz de Guerra e em 1947 a Medalha da Resistência. Volta ao 
Brasil se reincorporando ao PCB, deixando o partido em 1967, quando funda o PCBR
(Partido Comunista Brasileiro Revolucionário) participando da resistência armada
à ditadura militar instaurada no Brasil, após o golpe de 1964. Preso e 
selvagemente torturado em janeiro de 1970, Foi libertado seis meses depois, com 
outros quarenta políticos, em troca do embaixador da República Federal da 
Alemanha, sequestrado por destacamentos da guerrilha. No final de outubro de 
1979, sob os efeitos da anistia política decretada em seu país, retornou ao 
Brasil, em fevereiro de 1980, participou da criação e direção nacional do 
Partido dos Trabalhadores. .
Url : https://maitron.fr/spip.php?article21720 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-09
Título: Brasil tem 1.264 mortos pela covid-19 em 24 horas, maior marca desde 
julho
Descrição: O Brasil registrou nesta quarta-feira (9) 1.264 mortes confirmadas 
pela covid-19. Essa é a maior marca desde 29 de julho do ano passado, quando 
foram computadas 1.318 vítimas. Assim, a média móvel continua subindo, para 873 
mortes diárias nos últimos sete dias. O que se equiparando a níveis de meados do
ano passado.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/brasil-tem-1-
264-mortos-pela-covid-19-em-24-horas-maior-marca-desde-julho/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-09
Título: Tribunal de Haia recebe denúncia da CPI da Covid contra Bolsonaro por 
crime contra a humanidade
Descrição: O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, recebeu 
nesta quarta (9) o relatório da CPI da Covid, que investigou a atuação do 
governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O TPI emitiu um protocolo 
confirmando que recebeu o relato, segundo a coluna de Mônica Bergamo, no jornal 
Folha de S.Paulo. Os procedimentos, a partir de agora, são sigilosos.
Url : https://www.brasil247.com/geral/tribunal-de-haia-recebe-denuncia-da-cpi-
da-covid-contra-bolsonaro-por-crime-contra-a-humanidade 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 17:07:07
Título: Elite interessada no poder fez vista grossa a aliança entre Bolsonaro e 
neonazistas, diz pesquisadora
Descrição: Adriana Dias, que pesquisa a atividade de neonazistas no Brasil, 
cobrou que Monark seja punido de \forma exemplar\: \Não podemos deixar chegar em
um extremo absurdo\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/elite-interessada-no-poder-fez-vista-
grossa-a-alianca-entre-bolsonaro-e-neonazistas-diz-pesquisadora/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 20:35:16
Título: Câmara dos Deputados aprova “Pacote do Veneno”, em aceno ao agronegócio
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Descrição: Bancada ruralista obteve 301 votos favoráveis e 150 contrários ao PL,
que facilita popularização de pesticidas no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/camara-dos-deputados-aprova-
pacote-do-veneno-em-aceno-ao-agronegocio

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-10 04:30:36
Título: A imagem externa do Brasil é irrecuperável com governo Bolsonaro, diz 
pesquisador na Universidade Harvard
Descrição: A viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia é mais vitrine do que 
substância, e a esta altura do campeonato a imagem externa do Brasil é 
irrecuperável sem uma mudança de governo. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/a-imagem-externa-do-brasil-irrecuperavel-
com-governo-bolsonaro-diz-pesquisador-na-universidade-harvard-25387859

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-09
Título: Alta nos preços dos alimentos pressiona inflação de janeiro que é a maior em 6 
anos
Descrição: Pressionada pela alta nos preços dos alimentos - só o café moído 
acumula alta de 56,87% nos últimos 12 meses -, a inflação oficial do Brasil, 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou alta
de  0,54% em janeiro deste ano, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (9).
Foi o maior índice para o mês desde 2016 (1,27%). Com o resultado, a alta 
acumulada até janeiro foi de 10,38%, a maior taxa desde novembro de 2021 
(10,74%).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/alta-nos-precos-dos-alimentos-pressiona-
inflacao-de-janeiro-que-e-a-maior-em-6-a-4491 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 07:40:09
Título: Famílias, barracas e recém-desempregados: cresce novo perfil em situação
de rua na pandemia
Descrição: \Nunca imaginei\, diz ex-motorista de aplicativo que vive com a 
esposa na Sé, entre ações do \rapa\ e busca por emprego
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/familias-barracas-e-recem-
desempregados-cresce-novo-perfil-em-situacao-de-rua-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 17:23:24
Título: Lula lidera, e Bolsonaro derrete no Nordeste: o que dizem as primeiras 
pesquisas de 2022?
Descrição: Levantamentos apontam possibilidade de vitória de Lula no 1º turno e 
estabilidade entre os demais candidatos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/lula-lidera-e-bolsonaro-derrete-
no-nordeste-o-que-dizem-as-primeiras-pesquisas-de-2022

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 17:36:19
Título: Quaest: Lula se aproxima de 70% entre mais pobres
Descrição: A se confirmar o cenário mostrado nessa pesquisa, trata-se de uma 
situação que conspira para uma vitória de Lula no primeiro turno
Url :https://revistaforum.com.br/rede/quaest-lula-se-aproxima-de-70-entre-mais-
pobres/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 21:11:41
Título: Por um movimento de reconstrução nacional – Por Henrique Fontana
Descrição: Lula tem todas as qualidades necessárias para liderar esse processo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/movimento-reconstrucao-nacional/

Fonte: MST
Data: 2022-02-09

https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/lula-lidera-e-bolsonaro-derrete-no-nordeste-o-que-dizem-as-primeiras-pesquisas-de-2022
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/lula-lidera-e-bolsonaro-derrete-no-nordeste-o-que-dizem-as-primeiras-pesquisas-de-2022
https://oglobo.globo.com/mundo/a-imagem-externa-do-brasil-irrecuperavel-com-governo-bolsonaro-diz-pesquisador-na-universidade-harvard-25387859
https://oglobo.globo.com/mundo/a-imagem-externa-do-brasil-irrecuperavel-com-governo-bolsonaro-diz-pesquisador-na-universidade-harvard-25387859
https://revistaforum.com.br/rede/quaest-lula-se-aproxima-de-70-entre-mais-pobres/
https://revistaforum.com.br/rede/quaest-lula-se-aproxima-de-70-entre-mais-pobres/
https://revistaforum.com.br/debates/movimento-reconstrucao-nacional/
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/familias-barracas-e-recem-desempregados-cresce-novo-perfil-em-situacao-de-rua-na-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/familias-barracas-e-recem-desempregados-cresce-novo-perfil-em-situacao-de-rua-na-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/camara-dos-deputados-aprova-pacote-do-veneno-em-aceno-ao-agronegocio
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/camara-dos-deputados-aprova-pacote-do-veneno-em-aceno-ao-agronegocio
https://www.cut.org.br/noticias/alta-nos-precos-dos-alimentos-pressiona-inflacao-de-janeiro-que-e-a-maior-em-6-a-4491
https://www.cut.org.br/noticias/alta-nos-precos-dos-alimentos-pressiona-inflacao-de-janeiro-que-e-a-maior-em-6-a-4491
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/32910-ipca-foi-de-0-54-em-janeiro


Título: “Liberdade para Assange, Já!” é a nova série radiofônica do MST
Descrição: Com a participação do dirigente nacional do MST, João Pedro Stedile e
da coordenadora do Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e 
Dignidade aos Povos Carmen Diniz, o MST lança nesta quinta-feira (10/2), uma 
série radiofônica sobre a prisão do jornalista e fundador do WikiLeaks, Julian 
Assange. A série é dividida em três programas e estará disponível nas 
plataformas de áudios nesta quinta e nos dias 17 e 24, a partir das 11h. Os 
programas são informativos e formativos, com o objetivo de subsidiar os debates 
e entendimento das famílias assentadas e acampadas sobre a perseguição contra 
Assange pelos EUA e ser mais um instrumento de mobilização em torno das lutas 
pela sua libertação.
Url : https://mst.org.br/2022/02/09/liberdade-para-assange-ja-e-a-nova-serie-
radiofonica-do-mst/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 17:43:37
Título: Pequenos agricultores do Rio organizam comitês populares e distribuem 
alimentos nas favelas
Descrição: Campanha \Mutirão contra a fome\ estruturada pelo MPA já atendeu 19 
mil famílias desde o início da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/pequenos-agricultores-do-rio-
organizam-comites-populares-e-distribuem-alimentos-nas-favelas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 02:07:14
Título: Dirigente petroleiro demitido por arrecadar alimentos luta para ser 
reintegrado à Petrobras
Descrição: Acontece nesta quinta-feira audiência de reintegração do petroleiro 
Alessandro Trindade, demitido por arrecadar a alimentos a uma ocupação
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/dirigente-petroleiro-demitido-por-
arrecadar-alimentos-luta-para-ser-reintegrado-a-petrobras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 16:46:01
Título: Bancada do PT entrará com representação no Conselho de Ética da Câmara 
contra Kim Kataguiri
Descrição: Sigla pedirá a cassação do parlamentar por quebra de decoro após fala
relacionada ao nazismo em podcast
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/bancada-do-pt-entrara-com-
representacao-no-conselho-de-etica-da-camara-contra-kim-kataguiri
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 16:36:49
Título: Jovem Pan demite Adrilles Jorge por suposta saudação nazista em debate 
sobre fala de Monark
Descrição: Comentarista teria feito gesto de teor nazista com a mão durante 
programa ao vivo em canal de televisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/jovem-pan-demite-adrilles-jorge-
por-suposta-saudacao-nazista-em-debate-sobre-fala-de-monark

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 11:02:33
Título: Artigo | Nazifascismo: a radicalização burguesa contra a classe 
trabalhadora
Descrição: O fascismo, nas suas variadas vertentes, incluindo a nazista, 
envidencia a guerra existente entre as classes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/artigo-nazifascismo-a-
radicalizacao-burguesa-contra-a-classe-trabalhadora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 08:39:33
Título: Indígenas denunciam avanço do garimpo em território Yanomami: \bebida, 
conflitos e mortes\ 
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Descrição: Lideranças de comunidade remota fotografaram a instalação de balsas 
de exploração de ouro e pedem expulsão de invasores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/indigenas-denunciam-avanco-do-
garimpo-em-territorio-yanomami-bebida-conflitos-e-mortes

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 15:40:28
Título: A maldição da Braskem em Maceió
Descrição: A mineradora tem extraído sal-gema há quatro décadas embaixo de um 
território urbano, de modo extremamente irresponsável
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/a-maldicao-da-braskem-
em-maceio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 19:11:05
Título: Bolsonaro inaugura transposição do rio São Francisco no RN, mas água não
chega ao local
Descrição: Secretaria estadual informou que houve erro de cálculo do governo 
federal e que águas chegam ao estado até quinta (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/bolsonaro-inaugura-transposicao-
do-rio-sao-francisco-no-rn-mas-agua-nao-chega-ao-local

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 19:43:54
Título: Exclusivo: Documentos mostram que Bolsonaro avançou somente 2% na 
Transposição do São Francisco
Descrição: Relatórios do próprio governo confirmam que execução das obras já 
passava de 96% no início da gestão, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-bolsonaro-avancou-somente-2-
na-transposicao-do-sao-francisco/

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-acusacao-
estupro/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-09 20:13:30
Título: Defesa passa a ser principal foco dos investimentos do governo
Descrição: Dados do orçamento de 2022 mostram que o investimento público não 
apenas despencou, mas também mudou substancialmente sua composição nos últimos 
anos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60311732?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-10
Título: PT realiza nesta quinta-feira ato comemorativo dos 42 anos de sua 
fundação
Descrição: O Partido dos Trabalhadores completa nesta quinta-feira (10), 42 anos
de existência. Para celebrar, o partido reunirá suas principais lideranças em 
São Paulo e lançará os comitês populares de mobilização. O site do PT destaca em
artigo publicado por esta ocasião que a missão do partido é "reconstruir a 
democracia e o Brasil"
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pt-realiza-nesta-quinta-feira-ato-
comemorativo-dos-42-anos-de-sua-fundacao 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 18:42:57
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Título: RS: movimento em Defesa de Instituto de Educação repudia planos do 
governo para a escola
Descrição: Comunidade quer que o prédio siga abrigando atividades escolares ao 
invés de museu e centro tecnológico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/rs-movimento-em-defesa-de-
instituto-de-educacao-repudia-planos-do-governo-para-a-escola
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 18:37:07
Título: Artigo | Caso Rachel Sheherazade e a Pjotização das relações 
trabalhistas
Descrição: Recentemente, SBT foi condenado a pagar indenização por atitude de 
Silvio Santos contra a jornalista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/e9-artigo-caso-rachel-
sheherazade-e-a-pjotizacao-das-relacoes-trabalhistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 18:00:35
Título: Justiça Federal declara nulo o processo de licenciamento da Mina Guaíba 
(RS)
Descrição: Sentença acata pedido da comunidade guarani, que não foi consultada 
durante o processo de licenciamento ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/justica-federal-declara-nulo-o-
processo-de-licenciamento-da-mina-guaiba-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 17:47:41
Título: Corte brasileira anula julgamento por estupro contra ator argentino Juan
Darthés
Descrição: Faltavam apenas duas audiências para concluir o caso, \é uma 
aberração\, disse a denunciante.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/corte-brasileira-anula-
julgamento-por-estupro-contra-ator-argentino-juan-darthes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 14:31:10
Título: PR: agricultores familiares pedem auxílio emergencial para famílias 
afetadas pela estiagem
Descrição: Agricultura familiar ainda sofre com prejuízos da estiagem no estado 
e a falta de apoio do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/pr-agricultores-familiares-
pedem-auxilio-emergencial-para-familias-afetadas-pela-estiagem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 13:49:57
Título: Vereadores de Curitiba e BH recebem ameaças após participarem de ato por
Justiça a Moïse
Descrição: Ameaças a Renato Freitas, Carol Dartora e Iza Lourença foram feitas 
nas redes sociais após atos de sábado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/vereadores-negros-de-curitiba-e-
bh-recebem-ameacas-apos-participarem-de-ato-por-justica-a-moise
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 12:05:29
Título: Fraude em programa da Secretaria de Saúde do DF causa desvios de R$ 2,6 
milhões
Descrição: Operação da Polícia Civil e do Ministério Público cumpriu mandados no
Distrito Federal e em São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/fraude-em-programa-da-
secretaria-de-saude-do-df-causa-desvios-de-r-2-6-milhoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 11:33:47
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Título: Assembleia do Rio afasta deputado, pai do ex-vereador Jairinho assume 
vaga
Descrição: Vandro Família fez distribuição irregular de 217 cestas básicas a 
servidores públicos de Magé, em 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/assembleia-do-rio-afasta-
deputado-pai-do-ex-vereador-jairinho-assume-vaga
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 11:13:30
Título: RJ: Homem acusado por duplo feminicídio em Nova Friburgo é absolvido por
júri popular
Descrição: Em 2019, Rodrigo Marotti trancou a ex-namorada e a amiga dela no 
banheiro e colocou fogo na casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/rj-homem-acusado-por-duplo-
feminicidio-em-nova-friburgo-e-absolvido-por-juri-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 09:41:29
Título: Com salários congelados há dois anos, servidores de Araucária (PR) 
decidem manter greve
Descrição: Trabalhadores pedem reajuste de salários e condições dignas de 
trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/com-salarios-congelados-ha-dois-
anos-servidores-de-araucaria-pr-decidem-manter-greve
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 09:16:56
Título: Preço do autoteste de covid no Brasil pode ser até 80% mais caro do que 
o praticado na Europa
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro não sinalizou para a possibilidade de 
distribuição gratuita do exame até o momento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/preco-do-autoteste-de-covid-no-
brasil-pode-ser-ate-80-mais-caro-do-que-o-praticado-na-europa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 09:16:21
Título: Janela para o Oriente: Rússia estreita laços com China e busca minar 
hegemonia dos EUA 
Descrição: Rússia e China firmam parceria estratégica sem precedentes em meio à 
crise entre Moscou e Ocidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/janela-para-o-oriente-russia-
estreita-lacos-com-china-e-busca-minar-hegemonia-dos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 08:58:09
Título: Coletivo judaico aponta suposta saudação nazista de Adrilles Jorge na 
Jovem Pan, entenda o caso
Descrição: Comentarista faz gesto de teor nazista com a mão em programa ao vivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/coletivo-judaico-aponta-suposta-
saudacao-nazista-de-adrilles-jorge-na-jovem-pan-entenda-o-caso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 08:57:02
Título: Governo Bolsonaro limita cachê de artistas a R$ 3 mil em novas mudanças 
na Lei Rouanet
Descrição: Medidas vinham sendo anunciadas pelo secretário Nacional de Fomento e
Incentivo à Cultura, André Porciuncula, no Twitter
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/governo-bolsonaro-limita-cache-
de-artistas-a-r-3-mil-em-novas-mudancas-na-lei-rouanet
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-09 07:41:12
Título: \Não sou a rua onde durmo\: mulheres cis e trans contam como é viver nas
calçadas de São Paulo
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Descrição: Das quase 32 mil pessoas em situação de rua na capital de SP, 16,6% 
são mulheres cis, enquanto 3,1% são mulheres trans
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/09/nao-sou-a-rua-onde-durmo-
mulheres-cis-e-trans-contam-como-e-viver-nas-calcadas-de-sao-paulo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 05:59:04
Título: Criação de ‘fundo de estabilização’ poderia baixar preços dos 
combustíveis, propõe economista
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, Ricardo Carneiro explica projetos que 
devem ir ao plenário do Senado na semana que vem
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/criacao-de-fundo-de-estabilizacao-
poderia-baixar-precos-dos-combustiveis-propoe-economista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 05:55:49
Título: A estabilização de preços dos combustíveis no Brasil
Descrição: Há várias consequências deletérias da adoção do PPI para a economia. 
A primeira, direta, é o impacto nos orçamentos das famílias, em particular, as 
mais pobres
Url :https://www.cartacapital.com.br/artigo/a-estabilizacao-de-precos-dos-
combustiveis-no-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 22:07:17
Título: Carlos Siqueira: ‘PT tem direito de escolher Haddad, o PSB escolheu, 
será Márcio França’
Descrição: Além de lançar França, o PSB é o partido mais cotado para abrigar o 
ex-tucano Geraldo Alckmin, potencial vice de Lula
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/carlos-siqueira-pt-tem-direito-de-
escolher-haddad-o-psb-escolheu-sera-marcio-franca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 20:36:40
Título: Câmara aprova o ‘PL do Veneno’ por 301 votos a 150
Descrição: Entidades e políticos criticam flexibilização de agrotóxicos no 
Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-aprova-o-pl-do-veneno-por-
301-votos-a-150/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 20:27:54
Título: Bolsonaro usa caso Monark para pedir a criminalização do comunismo
Descrição: O ex-capitão defendeu que organizações comunistas sejam 'alcançadas e
combatidas por nossas leis'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-usa-caso-monark-para-
pedir-a-criminalizacao-do-comunismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 20:03:00
Título: Padilha defende cassação de Kataguiri após declaração sobre nazismo: 
‘Não podemos passar pano’
Descrição: 'Se a Câmara tivesse feito o que deveria ser feito no dia que 
Bolsonaro fez apologia da tortura não teríamos um genocida no poder', afirmou
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/padilha-defende-cassacao-de-
kataguiri-apos-declaracao-sobre-nazismo-nao-podemos-passar-pano/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 19:54:39
Título: Avança na Câmara PEC que aumenta idade máxima para nomeação de ministros
do STF
Descrição: O relatório da medida foi aprovado nesta quarta-feira, 9, em comissão
especial
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/avanca-na-camara-pec-que-aumenta-
idade-maxima-para-nomeacao-de-ministros-do-stf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 18:49:13
Título: PSB na Câmara pede federação com o PT, mas tenta ampliar poder de 
decisão na aliança
Descrição: 19 dos 30 deputados socialistas defendem a candidatura do ex-
presidente Lula (PT) para 'retomar a economia, a estabilidade política e o 
compromisso social com os brasileiros'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psb-na-camara-pede-federacao-com-
o-pt-mas-tenta-ampliar-poder-de-decisao-na-alianca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 17:27:21
Título: TRE-RS retoma processo que acusa Luciano Hang de abuso de poder
Descrição: O empresário é acusado de interferir nas eleições municipais de Bagé 
em 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tre-rs-retoma-processo-que-
acusa-luciano-hang-de-abuso-de-poder/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-09 16:34:10
Título: Uma década sem Adrian Cowell
Descrição: O cineasta e ambientalista buscou com seus filmes denunciar, chamar a
atenção da sociedade internacional e também documentar para as futuras gerações
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/uma-decada-sem-adrian-cowell/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-09 12:39:23
Título: URGENTE: Lula tem 45%, Bolsonaro, 23%, Moro e Ciro, 7%, petista vence no
primeiro turno
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua imbatível 
para as eleições de 2022. Ele lidera as intenções de voto com possibilidade de 
vitória no primeiro turno na corrida pelo Palácio do Planalto, de acordo com a 
mais recente pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quarta-feira (09/02). A 
sondagem está registrada  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-lula-tem-45-bolsonaro-23-moro-e-
ciro-7-petista-vence-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-09 10:03:31
Título: Até a Globo/RPC reclama de promessa não cumprida de duplicar BR-496 em 
Foz do Iguaçu
Descrição: Segundo a RPCTV/Globo, Ratinho Junior renovou a promessa que agora 
está prevista para começar no próximo dia 1º de abril A RPCTV, afiliada da 
Globo, reclamou nesta quinta-feira (09/02) de promessa não cumprida do 
governador Ratinho Junior (PSD) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) de duplicar 
trecho de 8,7 quilômetros  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ate-a-globo-rpc-reclama-de-promessa-nao-
cumprida-de-duplicar-br-496-em-foz-do-iguacu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 09:05:58
Título: Bolsonaro repete Adrilles e compara nazismo ao comunismo
Descrição: Discurso que equipara comunismo ao nazismo, proferido por Ardilles 
Jorge antes de gesto nazista na Jovem Pan, é propagado em redes bolsonaristas e 
da ultradireita conservadora.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-repete-adrilles-e-
compara-nazismo-ao-comunismo/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2022-02-10 02:56:41
Título: Grandes desfiles da história – Parte I: Beija-Flor de Nilópolis, 1989
Descrição: Inaugurando uma série especial neste mês de fevereiro, Tuta do 
Uirapuru relembra aquele que, para muitos, é o maior desfile de uma escola de 
samba em todos os tempos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/grandes-desfiles-beija-flor-1989/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 02:45:28
Título: PT 42 anos: Coragem para reconstruir o Brasil – Por Edegar Pretto
Descrição: O PT nasceu do sonho de trabalhadores e trabalhadoras, que em plena 
ditadura militar ousaram em pensar em um projeto político e social que 
promovesse mais igualdade, num país melhor para viver, com mais direitos e mais 
oportunidades
Url :https://revistaforum.com.br/debates/pt-42-anos-coragem-reconstruir-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 02:35:06
Título: Maior índice desde julho, Brasil registra 1.295 mortes por Covid em 24h
Descrição: Média móvel em relação 14 dias atrás deu salto de 109%. Gravidade e 
óbitos são muito maiores entre não vacinados e pessoas com esquema vacinal 
incompleto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desde-julho-brasil-1295-mortes-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 02:21:00
Título: Bolsonaro ouve gritos de “é Lula!” em “jegueata” no RN, veja vídeo
Descrição: Situação parecida aconteceu recentemente na Grande SP, quando 
Bolsonaro desfilou em carro aberto em meio à tragédia das chuvas e ouviu gritos 
de apoio ao ex-presidente petista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-gritos-lula-jegueata-rn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 22:38:03
Título: Cresce a pressão no PSDB para que Doria desista de candidatura ao 
Planalto
Descrição: No ninho tucano só aumenta a percepção de que a aventura do 
governador paulista faz água. Estacionado nas pesquisas com índices irrisórios, 
o ocupante do Palácio dos Bandeirantes resiste à ideia de abandonar o barco
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pressao-psdb-doria-desista-planalto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 20:49:34
Título: Entidades e personalidades condenam censura a relatório da Comissão da 
Verdade
Descrição: Justiça Federal de Pernambuco determinou ocultação de nome de coronel
da PM que comandava Casa de Detenção quando militante de esquerda foi 
assassinado pela Ditadura Militar em 1971
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/entidades-personalidades-condenam-
censura-cnv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 19:28:30
Título: Vídeo: “A gente vai dar um golpe que vai acabar com o Lula”, diz Eduardo
Bolsonaro
Descrição: Em completo desespero diante do cenário que aponta a vitória do pai 
cada vez mais distante, segundo todas as pesquisas, o filho de Jair Bolsonaro 
ataca o ex-presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-a-gente-vai-dar-um-golpe-que-
vai-acabar-com-o-lula-diz-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 18:28:25
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Título: Contarato pede investigação contra Adrilles e quer ampliar punição à 
propaganda nazista
Descrição: O senador apresentou PL com o objetivo de criminalizar condutas 
associadas à promoção do nazismo e do fascismo, com reclusão de dois a cinco 
anos e multa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/contarato-pede-investigacao-contra-
adrilles-e-quer-ampliar-punicao-a-propaganda-nazista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 18:26:06
Título: Chico entendeu as feministas, os antifeministas é que não entenderam 
Chico
Descrição: A decisão do compositor de não cantar mais “Com Açúcar, Com Afeto” 
causou alvoroço não pela defesa da arte ou da liberdade, mas por cutucar o 
machismo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/chico-entendeu-as-
feministas-os-antifeministas-e-que-nao-entenderam-chico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 18:25:04
Título: Livro que aborda os horrores do nazismo é banido em escolas dos EUA
Descrição: Grupos de extrema direita têm se organizado no país para retirar do 
currículo escolar obras que abordam o holocausto e a escravidão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/livro-aborda-horrores-nazismo-banido-
eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 17:30:29
Título: Queiroz cobra fatura e diz que deu cargo a assessor de Bolsonaro: 
“Agradeça a Deus e ao Queiroz”
Descrição: Em vídeo, Fabrício Queiroz revela ingratidão de Max Guilherme e diz 
que assessor especial de Bolsonaro tem que agradecer a ele por \ter dado esse 
emprego ao lado do presidente”. Ambos planejam sair candidatos a deputado.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/queiroz-cobra-fatura-e-diz-
que-deu-emprego-a-assessor-de-bolsonaro-agradeca-a-deus-e-ao-queiroz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 17:27:29
Título: Homem que atacou sede do Porta dos Fundos deixa de ser réu por 
terrorismo
Descrição: A decisão foi da Segunda Turma Especializada do TRF-2 e, com isso, a 
extradição de Eduardo Fauzi, que está em Moscou, foi suspensa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-que-atacou-sede-do-porta-dos-
fundos-deixa-de-ser-reu-por-terrorismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 17:08:48
Título: Doria anuncia quarta dose de vacina contra a Covid em SP
Descrição: Para a Sociedade Brasileira de Infectologia ainda são necessários 
mais estudos para se comprovar a necessidade de uma quarta dose de vacina, 
Ministério da Saúde avalia possibilidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/doria-anuncia-quarta-dose-covid-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 15:23:36
Título: Lula diz que Lava Jato participou de “sacanagem” a serviço de 
petroleiras contra Petrobras
Descrição: Lula confirmou que vai acabar com a política de Paridade de Preços da
Petrobras para baixar o valor da gasolina e do diesel: \povo brasileiro não é 
palhaço para pagar o preço do combustível em dólar\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-lava-jato-participou-de-
sacanagem-a-servico-de-petroleiras-contra-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2022-02-09 14:59:33
Título: Lula diz que povo vai dar “golpe” em Bolsonaro: “Não quer mais fascista 
governando o País”
Descrição: \No dia 2 de outubro, o povo vai dar um golpe democrático nesse país.
De forma soberana, o povo vai dizer para o Bolsonaro chega\, disse Lula á rádio 
ligada à igreja Católica de Campinas, no interior de SP.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-povo-vai-dar-golpe-em-
bolsonaro-nao-quer-mais-fascista-governando-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-09 13:21:37
Título: Moro invade eleitorado de Bolsonaro e abre diálogo com Edir Macedo
Descrição: Coordenador de campanha do ex-juiz, Uziel Santana marcou reuniões com
lideranças das Igrejas Mórmon e Presbiteriana, e quer organizar peregrinação em 
templos da Assembleia de Deus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-evangelicos-dialogo-com-edir-
macedo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-10 05:00:14
Título: 'Vai matar muito paciente desse jeito', diz irmã de mulher que morreu e 
foi ironizada por estudante de Medicina em AL
Descrição: RIO — A dona de casa Vilma Leite afirmou, nesta terça-feira, que sua 
família ficou em choque após tomar conhecimento dos comentários feitos por uma 
estudante de Medicina em Marechal Deodoro, no interior de Alagoas. A aluna 
publicou declarações jocosas nas redes sociais sobre uma paciente que havia 
chegado durante a madrugada a uma unidade de saúde e, com isso, interrompeu o 
horário que a universitária tinha para dormir. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/vai-matar-muito-paciente-desse-jeito-diz-
irma-de-mulher-que-morreu-foi-ironizada-por-estudante-de-medicina-em-al-25387969
 

 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-10 00:00:00
Título: Comissão de Direitos Humanos da Câmara iniciará diligência no Rio do 
caso Moïse na segunda
Descrição: A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados iniciará sua 
diligência oficial no Rio de Janeiro para acompanhar a investigação do 
assassinato de Moïse Mugenyi Kabagambe na segunda-feira (14).Leia mais 
(02/10/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/comissao-de-direitos-humanos-da-camara-iniciara-
diligencia-no-rio-do-caso-moise-na-segunda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-09 00:00:00
Título: Discriminação e racismo não são protegidos pela liberdade de expressão 
no Brasil, entenda
Descrição: Apesar de a liberdade de expressão ser um direito fundamental, ela é 
limitada pela própria legislação brasileira. ?Entre os motivos de restrição 
estão situações que incluem condutas que promovem a discriminação de certos 
grupos ou segmentos da população.Leia mais (02/09/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/discriminacao-e-racismo-nao-sao-protegidos-pela-liberdade-de-
expressao-no-brasil-entenda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-09 00:00:00
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Título: Lula ultrapassa Bolsonaro em presença virtual pela primeira vez em 
levantamento
Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou pela primeira vez a presença 
digital do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo levantamento da .MAP, agência
de inteligência em dados, que analisa diariamente uma amostra de 1,4 milhão de 
posts no Twitter e perfis abertos no Facebook.Leia mais (02/09/2022 - 22h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/lula-ultrapassa-bolsonaro-em-presenca-virtual-pela-
primeira-vez-em-levantamento.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-09 00:00:00
Título: Procuradora defende Lei Maria da Penha para mulher transexual
Descrição: O Ministério Público Federal defende que a mulher transexual tem 
direito à proteção de urgência da Lei Maria da Penha. O entendimento está em 
parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, onde o tema é discutido em 
recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do tribunal 
estadual, que, por maioria, negou proteção pleiteada por mulher transexual 
agredida por seu pai. (*)Leia mais (02/09/2022 - 20h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/02/mulher-transexual-tem-direito-a-lei-
maria-da-penha-afirma-o-mpf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-09 00:00:00
Título: Diretrizes ambientais de Bolsonaro são delírio ou desfaçatez
Descrição: No domingo (6/2), os leitores desta Folha foram apresentados ao que 
seria o rascunho de um cartapácio da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, contendo nada menos de 200 diretrizes de ação 
governamental. Não ficou claro, porém, se foram imaginadas para ser cumpridas 
nos meses que podem restar a Bolsonaro no Planalto, como plataforma de candidato
à reeleição, ou só para não deixar ociosos os comandados do almirante Flavio 
Rocha, chefe do órgão.Leia mais (02/09/2022 - 15h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2022/02/diretrizes-ambientais-de-bolsonaro-
sao-delirio-ou-desfacatez.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-09 00:00:00
Título: Magno Malta pede voto a Bolsonaro durante evento oficial da Presidência
Descrição: O ex-senador Magno Malta (PL-ES) pediu voto para o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) durante evento oficial da Presidência da República nesta quarta-
feira (9).Leia mais (02/09/2022 - 14h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/ex-senador-pede-voto-a-bolsonaro-durante-evento-oficial-da-
presidencia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-10 02:03:00
Título: Câmara aprova texto-base de MP que prevê subsídio para policial comprar 
casa própria
Descrição: Deputados vão analisar nesta quinta-feira os destaques que podem 
alterar pontos do texto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/849628-camara-aprova-texto-base-de-mp-
que-preve-subsidio-para-policial-comprar-casa-propria/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-10 00:51:00
Título: Novo quer retirar de pauta MP que facilita compra de casa própria por 
policial, acompanhe
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Descrição: A medida provisória está em análise no Plenário da Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/849620-novo-quer-retirar-de-pauta-mp-
que-facilita-compra-de-casa-propria-por-policial-acompanhe/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-02-10 00:41:17
Título: Veja como cada deputado votou no “pacote do veneno”
Descrição: Após 20 anos de tramitação, a Câmara dos Deputados aprovou o texto 
final do Projeto de Lei 6299/2002, conhecido pela oposição como “pacote do 
veneno”. Seu conteúdo prevê a legalização da produção de agrotóxicos genéricos 
no Brasil, e também flexibiliza os critérios de controle e de autorização destas
substâncias, sob a proposta de acelerar o [ ]The post Veja como cada deputado 
votou no pacote do veneno appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/veja-como-cada-
deputado-votou-no-pacote-do-veneno/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-02-09 21:28:02
Título: Aliado de Malafaia assume comando da bancada evangélica em meio a 
disputa interna
Descrição: O deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) é o novo presidente 
da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. O deputado foi empossado
nesta quarta-feira (9) e liderará uma das bancadas mais importantes, composta 
por 115 deputados e 14 senadores. No final de 2020, Cavalcante fechou um acordo 
com o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) para revezarem [ ]The post Aliado 
de Malafaia assume comando da bancada evangélica em meio a disputa interna 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/bancada-
evangelica-troca-de-comando-apos-richa-interna/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-10 06:00:12
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 10 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (10), marcada pela aceitação da denúncia contra 
Bolsonaro pelo Tribunal de Haia, pela queda do dólar, pela Gestapo virando sopa 
de tomate e pelo prefeito que mimou netos com 15 carros de luxo em Goiás.
Url :https://br.sputniknews.com/20220210/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quinta-feira-10-de-fevereiro-21340853.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-10 04:41:00
Título: Disputas entre evangélicos evidenciam diversidade política do segmento, 
explicam pesquisadoras
Descrição: A disputa pelo controle da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso
Nacional mostrou divisões internas na bancada. A Sputnik Brasil ouviu duas 
cientistas políticas para explicar a relação dessas disputas com o eleitorado 
evangélico e a influência dessa discussão nas eleições presidenciais de 2022.
Url :https://br.sputniknews.com/20220210/disputas-entre-evangelicos-evidenciam-
diversidade-politica-do-segmento-explicam-pesquisadoras-21336801.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-09 16:26:14
Título: Por que o isolamento internacional de Jair Bolsonaro não atrapalhará 
seus planos de reeleição?
Descrição: Jair Bolsonaro decidiu que não vai à posse de Gabriel Boric, eleito 
presidente do Chile. A atitude, embora controversa, caiu nas graças de seu 
eleitorado. Especialista ouvido pela Sputnik Brasil, Clayton Mendonça Cunha 
apresentou algumas respostas para esse comportamento.
Url :https://br.sputniknews.com/20220209/por-que-o-isolamento-internacional-de-
jair-bolsonaro-nao-atrapalhara-seus-planos-de-reeleicao-21333748.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-09 12:32:43
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https://www.camara.leg.br/noticias/849620-novo-quer-retirar-de-pauta-mp-que-facilita-compra-de-casa-propria-por-policial-acompanhe/
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Título: Em entrevista, Hamilton Mourão fala sobre Rússia, Ucrânia e a posição do
Brasil
Descrição: Em entrevista publicada nesta quarta-feira (9), o vice-presidente 
Hamilton Mourão afirmou que na \briga\ envolvendo Rússia e Ucrânia, \todo mundo 
tem razão\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220209/em-entrevista-hamilton-mourao-fala-
sobre-russia-ucrania-e-a-posicao-do-brasil-21331346.html
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