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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-10
Título: Casos e óbitos caem, mas 15 capitais ainda têm mais de 80% das UTIs
ocupadas
Descrição: O Brasil registrou oficialmente nesta quinta-feira (10) 943 mortes
confirmadas pela covid-19. Assim, a média móvel teve leve queda. De 873 mortes
diárias ontem para 859 a cada um dos últimos sete dias. No último período de 24
horas monitorado pelas autoridades sanitárias, foram identificados mais 164.066
novos casos da doença. Nesse indicador, a média móvel ficou em 146.854
diagnósticos diários (166.046 ontem), a menor em 20 dias. Conforme o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país tem, ao todo, 636.017 mortos
pela covid-19 oficialmente registrados, com mais de 27,1 milhões de casos.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/casos-e-obitosde-covid-caem-brasil-mas-15-capitais-tem-mais-de-80-das-utis-ocupadas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 15:27:08
Título: Pandemia segue demonstrando os frutos da desigualdade entre negros e
brancos em São Paulo
Descrição: Segundo levantamento do Instituto Pólis, a mortalidade entre homens
negros foi 60% maior do que a média da capital paulista
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/pandemia-segue-demonstrando-osfrutos-da-desigualdade-entre-negros-e-brancos-em-sao-paulo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 18:14:21
Título: Armas, marco temporal e agrotóxicos: leia as prioridades legislativas de
Bolsonaro para 2022
Descrição: Documento foi divulgado no Diário Oficial e revela as pautas mais
relevantes para o governo federal durante o ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/armas-marco-temporal-eagrotoxicos-leia-as-prioridades-legislativas-de-bolsonaro-para-2022
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 23:23:28
Título: Bolsonaro diz que “deputado aqui que não quiser dinheiro, está errado”
Descrição: Cada dia mais desenfreado com as palavras, presidente de extrema
direita resolveu falar em público sobre as intenções de quem entra para a
política, como ele
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-deputado-nao-quiser-dinheiroesta-errado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 08:51:09
Título: Relator do Pacote do Veneno recebeu R$ 380 mil de 10 empresários do agro
na campanha de 2018
Descrição: Um dos maiores entusiastas do projeto na Câmara, Luiz Nishimori teve
todas as doações vindas de figuras do agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/relator-do-pacote-do-venenorecebeu-r-380-mil-de-10-empresarios-do-agro-na-campanha-de-2018
Fonte: Jacobin
Data: 2022-02-10
Título: Como Lula fundou o PT – e foi preso pela ditadura dois meses depois
Descrição: Por Fernando de Morais - No dia 10 de fevereiro de 1980 Lula
apresentava o PT ao público no auditório do Colégio Sion, em São Paulo. Na mesa
que presidiu o ato, um recorte dos setores que se juntavam no novo partido:
Manuel da Conceição, trabalhador rural, o crítico Mário Pedrosa, a atriz Lélia
Abramo, o historiador Sérgio Buarque de Holanda e o bancário Olívio Dutra.

Url : https://jacobin.com.br/2022/02/como-lula-fundou-o-pt-e-foi-preso-peladitadura-2-meses-depois/
Fonte: MST
Data: 2022-02-10
Título: Câmara aprova Pacote do Veneno em votação relâmpago e marca “derrota
civilizatória”
Descrição: “Vence o discurso de que vale tudo para produzir mais soja, enquanto
o povo passa fome na fila do osso”, enfatiza Alan Tygel, integrante da Campanha
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida
Url : https://mst.org.br/2022/02/10/camara-aprova-pacote-do-veneno-em-votacaorelampago-e-marca-derrota-civilizatoria/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 21:57:29
Título: Impunidade: apenas 1,3% dos alertas de desmatamento foram fiscalizados
pelo Ibama na Amazônia
Descrição: Governo federal estimula infratores ao ignorar dados sobre crimes
ambientais, conclui estudo feito por 7 instituições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/impunidade-apenas-1-3-dosalertas-de-desmatamento-foram-fiscalizados-pelo-ibama-na-amazonia
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-02-10 18:05:00
Título: Dinheiro público financia poluição por carvão e destruição ambiental no
Sul do país
Descrição: Em Santa Catarina, queima de combustível fóssil recebe subsídios do
governo enquanto cadeia produtiva gera passivo ambiental que coloca população em
risco
Url :https://apublica.org/2022/02/dinheiro-publico-financia-poluicao-por-carvaoe-destruicao-ambiental-no-sul-do-pais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 16:00:03
Título: Artistas e especialistas repudiam aprovação do PL do Veneno na Câmara: \
Não vamos desistir\
Descrição: Proposta concentra no Ministério da Agricultura as funções de
fiscalização e análise dos produtos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/artistas-e-especialistasrepudiam-aprovacao-do-pl-do-veneno-na-camara-nao-vamos-desistir
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-10
Título: Mário Frias gastou 13 vezes mais nos EUA que teto do cachê da Lei
Rouanet
Descrição: A viagem de Mário Frias para ver o lutador Renzo Gracie em Nova York
custou 13 vezes mais que o teto da Lei Rouanet para cachês de artistas. O
secretário de cultura gastou R$ 39 mil, segundo dados do Portal da
Transparência. A ida para os Estados Unidos, com hospedagem de cinco dias, teve
como objetivo tratar de um projeto com o esportista. Em passagens aéreas, o
secretário gastou R$ 26 mil dos cofres públicos. Ele informou que a viagem,
feita entre 14 e 19 de dezembro, era urgente. Além de Frias, Hélio Ferraz de
Oliveira, secretário-adjunto, também foi para os Estados Unidos. Bolsonarista.
Ao todo, a dupla gastou R$ 78 mil, ou seja, 26 vezes o teto da lei de incentivo
aos projetos culturais. Até o momento, o governo Bolsonaro não se manifestou
sobre o assunto.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/mario-frias-viagemrouanet/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 02:56:35
Título: A cultura brasileira precisa voltar a respirar – Por Alexandre Padilha
Descrição: O setor cultural foi o que mais sofreu durante a pandemia da Covid19, exatamente pela interrupção das atividades. Artistas e técnicos foram os

profissionais que mais perderam renda - ainda perdem - e não possuem
estabilidade
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cultura-brasileira-volta-respirar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 19:54:53
Título: Campanha antecipada: em menos de 2 meses, Bolsonaro já foi alvo de 3
denúncias
Descrição: Temendo derrota na eleição, Bolsonaro vem usando recursos e estrutura
do governo para fins eleitorais, o que pode configurar abuso de poder político e
levar à inelegibilidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/campanha-antecipada-bolsonaro-2-meses3-denuncias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 03:02:24
Título: Guerra às drogas: quem perde? – Por Chico Alencar
Descrição: Afinal, o que é a chamada \guerra às drogas\? Há quanto tempo ela
existe? Quais seus resultados? Ela conseguiu inibir o tráfico de drogas e o
contrabando de armas?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/guerra-drogas-quem-perde/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-10
Título: Servidores podem entrar em greve se governo reajustar benefícios e não salários
Descrição: O desmonte do serviço público continua a passos largos no governo do
presidente de Jair Bolsonaro (PL), que só autoriza consursos públicos, melhorias
nos locais de trabalho, aumentos salariais e vantagens para os militares, em
sua maioria formada por bolsonaristas que vão trabalhar por sua
reeleição, apesar da queda de popularidade e de índices de intenções de voto.
A lei orçamentária de 2022, por exemplo, prevê R$ 1,7 bilhão para o reajuste de
policiais e deixa de fora os demais servidores, que estão sem reajuste há três
anos, inclusive o pessoal da saúde, que está há dois anos a frente do combate a
pandemia. O governo propôs substituir o aumento salarial pelo reajuste dos
benefícios, como vale transporte e alimentação. A resposta dos servidores
federais deverá ser uma greve, a partir do dia 9 de março.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/servidores-podem-entrar-em-greve-segoverno-reajustar-beneficios-e-nao-salarios-2d20
Fonte: Poder360
Título: “Tentarão reacender o antipetismo”, diz Dilma em live do PT
Descrição: \Usarão das mentiras, das fake news. Manipularão o que podem\,
afirmou a ex-presidente em comemoração pelos 42 anos do PT
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/tentarao-reacender-o-antipetismo-dizdilma-em-live-do-pt/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-10
Título: Câmara aprova lei que obriga planos de saúde a cobrir tratamento de
câncer via oral
Descrição: Matéria segue para sansão do presidente. No ano passado, Bolsonaro
tentou impedir a agilidade para acesso à quimioterapia em casa. Ele alegou que
matéria “contraria o interesse público”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/planos-desaude-tratamento-de-cancer-via-oral/
Fonte: Cubadebate
Data: 2022-02-10
Título: Luc Montagnier, o ganhador francês do Prêmio Nobel que descobriu o HIV,
morre
Descrição: O pesquisador francês Luc Montagnier morreu na terça-feira no
hospital americano no subúrbio de Neuilly-sur-Seine, em Paris, onde havia sido
hospitalizado. Sua morte foi confirmada à AFP na quinta-feira pelo prefeito de
Paris. Montagnier ganhou aclamação mundial depois que sua equipe de laboratório

no Instituto Pasteur em Paris descobriu um vírus anteriormente desconhecido em
1983...... Ao longo dos anos, no entanto, Montagnier começou a promover idéias
controversas no mundo científico e até mesmo tomou posições contra as vacinas.
Url : http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/02/10/fallece-luc-montagnier-elnobel-frances-que-descubrio-el-vih/
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa: transformar este mundo 'selvagem' em um mundo mais humano
Descrição: Mensagem em vídeo do Papa para o “Movimento por um Mundo Melhor” que
celebra seu 70º aniversário: \Trabalhando pela paz e justiça para as crianças e
os idosos\
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-mensagemmovimento-por-um-mundo-melhor.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 16:43:23
Título: Justiça do Rio aceita denúncia e policiais viram réus pela morte do
adolescente João Pedro
Descrição: Jovem de 14 anos brincava dentro de casa quando foi morto em operação
das polícias Civil e Federal, em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/justica-do-rio-aceita-denunciae-policiais-viram-reus-pela-morte-do-adolescente-joao-pedro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 16:29:46
Título: RJ: homem é agredido por PMs em Cabo Frio ao filmar repressão a mulheres
em protesto
Descrição: Moradores fecharam Rodovia Amaral Peixoto para pedir melhorias em
transporte público e nas ruas do bairro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/rj-homem-e-agredido-por-pms-emcabo-frio-ao-filmar-repressao-a-mulheres-em-protesto
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 14:26:29
Título: \Postura de Bolsonaro nada tem a ver com valores mais básicos do
Evangelho\, afirma pastor
Descrição: Líderes evangélicos falam sobre o aumento da desaprovação ao
presidente entre grupos religiosos apontada em pesquisa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/postura-de-bolsonaro-nada-tem-aver-com-valores-mais-basicos-do-evangelho-afirma-pastor
Fonte: Congresso em Foco
Título: “Traidor”, gritou bolsonarista infiltrado em palestra de Moro. Veja o
vídeo
Descrição: Durante uma palestra para membros do Podemos em Teresina (PI), o
candidato à presidência Sergio Moro foi surpreendido com a presença de um
eleitor bolsonarista, que se infiltrou no evento para chamar o ex-ministro da
justiça de “traidor”. Em seguida, foi expulso do local, gritando palavras de
apoio a Jair Bolsonaro no percurso. O infiltrado [ ]The post “Traidor”, gritou
bolsonarista infiltrado em palestra de Moro. Veja o vídeo appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/traidor-gritou-bolsonaristainfiltrado-em-palestra-de-moro-veja-o-video/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Proteção de dados agora é direito fundamental. O que muda?
Descrição: O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira (10) a Emenda
Constitucional 115/2022. Em outras palavras, a partir de agora, a proteção dos
dados pessoais de todo e qualquer cidadão brasileiro passará a ser um direito
fundamental, ou seja, inscrito na Constituição Federal. Entretanto, não é só
isso. A Emenda Constitucional 115/2022 também dispõe sobre as medidas [ ]The
post Proteção de dados agora é direito fundamental. O que muda? appeared first
on Congresso em Foco.

Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/protecao-de-dados-agora-edireito-fundamental-o-que-muda/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Tebet e Contarato apresentam projetos contra apologia ao nazismo
Descrição: Os senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Simone Tebet (MDB-MS)
apresentaram dois projetos que tentam criminalizar e endurecer a punição por
manifestações em apologia ao nazismo. As propostas chegam no momento em que o
assunto ganhou os holofotes no debate público motivado por dois episódios em que
o youtuber Monark, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) e [ ]The post Tebet e
Contarato apresentam projetos contra apologia ao nazismo appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/tebet-econtarato-apresentam-projetos-contra-apologia-ao-nazismo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 17:26:05
Título: Loja da família Zema faz liquidação com roupas contaminadas por lama em
Brumadinho (MG)
Descrição: Produtos foram apreendidos pela Prefeitura, pois estavam sendo
comercializados “de forma irregular”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/loja-da-familia-zema-fazliquidacao-com-roupas-contaminadas-por-lama-em-brumadinho-mg
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 21:37:57
Título: Paralisações de entregadores de app miram iFood e ocorrem neste fim de
semana em três cidades
Descrição: Breques estão marcadas nos estados de Goiás e Amazonas, organizadores
afirmam que condições de trabalho estão piorando
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/breques-de-entregadores-de-appmiram-ifood-e-acontecem-nesse-fim-de-semana-em-tres-cidades
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-10 20:55:30
Título: Guilherme Boulos vai disputar a Câmara dos Deputados pelo PSOL de São
Paulo
Descrição: Guilherme Boulos, líder do MTST, vai concorrer à Câmara dos Deputados
pelo PSOL de São Paulo. O partido estima que que o ex-candidato a prefeito da
capital paulista pode fazer mais de um milhão de votos na eleição de outubro. O
estado de SP tem direito a 70 cadeiras na
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/guilherme-boulos-vai-disputar-a-camara-dosdeputados-pelo-psol-de-sao-paulo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 16:28:09
Título: Força Nacional é chamada para atuar na proteção de indígenas isolados no
Mato Grosso
Descrição: Tropas reforçarão segurança dos indígenas, mas sobrevivência deles
depende da demarcação das terras, diz especialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/forca-nacional-e-chamada-paraatuar-na-protecao-de-indigenas-isolados-no-mato-grosso
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 12:52:55
Título: “Samba e religião se encontram na periferia do Rio”, diz pesquisador
Descrição: No programa, Leonardo Cruz e Guilherme Niegro falam da relação entre
evangelismo, religiões de matriz africana e o samba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/samba-e-religiao-se-encontramna-periferia-do-rio-diz-pesquisador
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 12:31:47

Título: PT completa 42 anos e planeja criar 5 mil comitês de luta pelo Brasil
até abril
Descrição: Em ano decisivo, sigla aposta na mobilização popular para conter
retrocessos de Bolsonaro e eleger Lula presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/pt-completa-42-anos-e-planejacriar-5-mil-comites-de-luta-pelo-brasil-ate-abril
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 11:46:32
Título: Escolas municipais do Rio de Janeiro recebem equipes para vacinação de
crianças contra covid
Descrição: Campanha também vai contemplar a atualização das cadernetas de
vacinação dos estudantes de 5 a 11 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/escolas-municipais-do-rio-dejaneiro-recebem-equipes-para-vacinacao-de-criancas-contra-covid
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 11:24:48
Título: Família de jovem morto pela Polícia Militar do DF realiza protesto nesta
quinta (10)
Descrição: Aos 17 anos, Gustavo Soares foi baleado quando passava de moto em um
bloqueio policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/familia-de-jovem-morto-pelapolicia-militar-do-df-realiza-protesto-nesta-quinta-10
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 10:51:34
Título: Bolsonaro não levou água ao Nordeste: transposição do São Francisco
estava 90% feita em 2018
Descrição: Obra foi iniciada no governo de Lula (PT) e estava praticamente
concluída antes da posse do atual chefe do Executivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/bolsonaro-nao-levou-agua-aonordeste-transposicao-do-sao-francisco-estava-90-feita-em-2018
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-10 07:40:57
Título: Refinaria privatizada decide exportar e deixa navios sem combustível na
Bahia
Descrição: Abastecimento de embarcações no porto de Salvador parou desde que
Petrobras vendeu Rlam a uma empresa privada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/10/refinaria-privatizada-decideexportar-e-deixa-navios-sem-combustivel-na-bahia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 21:39:13
Título: Em aniversário do PT, Gleisi defende alianças amplas e Lula homenageia
Dilma
Descrição: O evento virtual também teve a participação de Fernando Haddad, précandidato ao governo de São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-aniversario-do-pt-gleisidefende-aliancas-amplas-e-lula-homenageia-dilma/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 21:03:24
Título: Fernández pede ‘união’ contra a desigualdade na América Latina e destaca
liderança de Lula
Descrição: 'Enquanto Lula foi presidente, vimos como nascia uma classe média
muito forte no Brasil. Também vimos como isso foi se perdendo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fernandez-pede-uniao-contraa-desigualdade-na-america-latina-e-destaca-lideranca-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 20:30:53

Título: Kassab: ‘Todos nós temos orgulho das realizações e do legado que o PT já
nos deixou’
Descrição: O presidente do PSD, cortejado para as eleições de outubro,
participou de cerimônia pelos 42 anos do PT
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/kassab-todos-nos-temos-orgulhodas-realizacoes-e-do-legado-que-o-pt-ja-nos-deixou/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 20:03:28
Título: Bolsonaro lança dúvida sobre eleição, diz que ‘coisas serão resolvidas
brevemente’ e cita Braga Netto
Descrição: 'Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas', repetiu o ex-capitão ao
mencionar o papel dos militares no processo eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-lanca-duvida-sobreeleicao-diz-que-coisas-serao-resolvidas-brevemente-e-cita-braga-netto/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 18:47:55
Título: Reunião mostra ‘convergências’, mas não desfaz impasse entre PT e PSB
por federação
Descrição: Um ponto central nas discordâncias - e que voltará a ser debatido envolve o poder de decisão de cada partido na aliança
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/reuniao-mostra-convergencias-masnao-desfaz-impasse-entre-pt-e-psb-por-federacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 18:00:18
Título: Como o Piauí vem garantindo ensino superior gratuito em todos os
municípios do estado
Descrição: Dos 224 municípios piauienses, 41 têm campi das universidades ou do
Instituto Federal e os outros 183 contam com a UAPI, um programa de educação
superior que opera em um sistema por mediação tecnológica via satélite
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/como-o-piaui-vem-garantindoensino-superior-gratuito-a-todos-os-municipios-do-estado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 18:00:09
Título: Alckmin como vice de Lula e federação com PSB não são unanimidades entre
petistas
Descrição: Antes do acordo ser selado, o partido precisará enfrentar alguns
obstáculos de parte de seus integrantes e da militância
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-como-vice-de-lula-efederacao-com-psb-nao-sao-unanimidades-entre-petistas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 17:20:58
Título: Lira quer intensificar discussões sobre semipresidencialismo no Brasil
Descrição: O presidente da Câmara planeja pautar o debate entre março e junho,
'sem nenhum tipo de pressão de votação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-quer-intensificar-discussoessobre-semipresidencialismo-no-brasil/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 16:42:02
Título: Congresso promulga PEC que faz da proteção de dados um direito
fundamental
Descrição: Agora, os dados pessoais se juntam aos direitos individuais e
coletivos presentes no art. 5º da Constituição Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-promulga-pec-que-faz-daprotecao-de-dados-um-direito-fundamental/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 16:11:11
Título: Valdemar da Costa Neto diz que PL ‘está aberto’ a Eduardo Pazuello

Descrição: Apesar de o PL não confirmar a filiação, boatos sobre a candidatura
já cresciam em Brasília e no Rio
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/valdemar-da-costa-neto-diz-que-plesta-aberto-a-eduardo-pazuello/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 15:53:52
Título: STF forma maioria para arquivar inquérito contra Renan Calheiros e Jader
Barbalho
Descrição: Investigação diz respeito a suposto esquema de corrupção envolvendo
as obras da hidrelétrica de Belo Monte
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-forma-maioria-para-arquivarinquerito-contra-renan-calheiros-e-jader-barbalho/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 15:33:29
Título: Ministério da Justiça cobra governo do Paraná e pede apuração de
protesto em igreja
Descrição: Jovens militantes protestaram por justiça pelos assassinatos de Moïse
Kabagambe e Durval Teófilo Filho, ambos no estado do Rio de Janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministerio-da-justica-cobragoverno-do-parana-e-pede-apuracao-de-protesto-em-igreja/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 14:46:22
Título: STF forma maioria para rejeitar denúncia contra Lira por corrupção
Descrição: O presidente da Câmara foi denunciado pela PGR em 2019 pelo suposto
recebimento de propina de 1,6 milhão de reais da Queiroz Galvão
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-forma-maioria-para-rejeitardenuncia-contra-lira-por-corrupcao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 14:37:51
Título: Em meio a crise política e eleitoral, Doria anuncia ‘pacotão’ de
reajustes para servidores
Descrição: Agentes de segurança e profissionais da saúde vão receber aumento de
20%, enquanto demais profissionais terão acréscimo de 10%Entidades sindicais
alegam que os reajustes não cobrem perdas inflacionárias e descumprem promessas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-meio-a-crise-politica-eeleitoral-doria-anuncia-pacotao-de-reajustes-para-servidores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 13:18:47
Título: Justiça nega pedido de professor para voltar às aulas sem comprovante de
vacina
Descrição: Docente da Universidade Estadual de Maringá associou a
obrigatoriedade a campos de concentração
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/justica-nega-pedido-deprofessor-para-voltar-as-aulas-sem-comprovante-de-vacina/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-10 13:07:28
Título: Marina diz que não conversou com Ciro sobre chance de ser vice e critica
João Santana
Descrição: A ex-ministra, no entanto, não fecha as portas para uma composição
com a campanha pedetista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/marina-diz-que-nao-conversou-comciro-sobre-chance-de-ser-vice-e-critica-joao-santana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-11 01:15:12
Título: Leia a íntegra do discurso de Lula no aniversário de 42 anos do PT
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de
aniversário de 42 anos do PT, na noite desta quinta-feira, 10. A cerimônia foi

híbrida, com participação de convidados e dirigentes por vídeo. Lula iniciou sua
fala agradecendo e se emocionando ao citar petistas históricos .
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/leia-a-integra-do-discurso-de-lula-noaniversario-de-42-anos-do-pt/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-10 23:24:08
Título: Deu ruim na concessão do aeroporto do Galeão no Rio, confira
Descrição: O correto mesmo seria a Infraero encampar o Galeão e os demais
aeroportos brasileiros Entrou água no modelo de concessões do governo federal.
Deu ruim. A concessionária RIOGaleão, controlada pela empresa Changi Airports,
de Cingapura, desistiu do aeroporto internacional Tom Jobim o Galeão. Changi
Airports tem 51% enquanto a Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deu-ruim-na-concessao-do-aeroporto-dogaleao-no-rio-confira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-10 22:16:37
Título: Bolsonaro manda Ratinho Junior perseguir vereador “Roque Santeiro” do PT
em Curitiba
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou o governador do Paraná,
Ratinho Junior (PSD), fazer do limão uma limonada do caso do vereador Renato
Freitas (PT), o Roque Santeiro petista, que entrou numa igreja durante proposto
contra o racismo. Para legitimar o pedido político de Bolsonaro, o ministro da
Justiça, Anderson Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-manda-ratinho-junior-perseguirvereador-roque-santeiro-do-pt-em-curitiba/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-10 21:18:44
Título: Veja quais capitais registram recorde de carga de covid nos seus esgotos
em 2022
Descrição: ► Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Recife registram recorde de
carga do novo coronavírus em seus esgotos no início de 2022. Brasília e Rio de
Janeiro seguem com cargas elevadas ► Quatro primeiras semanas epidemiológicas
deste ano apontam uma elevação das cargas e concentrações virais nas seis
capitais monitoradas O Boletim Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/veja-quais-capitais-registram-recorde-decarga-de-covid-nos-seus-esgotos-em-2022/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-10 18:30:55
Título: Quanto custa a candidatura de Moro?
Descrição: A rejeição a Sergio Moro (Podemos) subiu de 59% para 62%, segundo
pesquisa da Quaest, enquanto a intenção de votos o ex-juiz fica em apenas 7%.
Dito isso, é nesse cenário que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD),
disse a correligionários que não honrará o acordo de apoiar a Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/quanto-custa-a-candidatura-de-moro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 02:46:06
Título: Polícia da Argentina identifica substância usada para “batizar” cocaína
que matou 24
Descrição: O mistério, agora, é descobrir como o produto foi parar no
entorpecente, já que é tão perigoso que o FDA dos EUA orientou peritos de lá a
sequer manuseá-lo, por conta do elevado risco de morte
Url :https://revistaforum.com.br/global/policia-da-argentina-identificasubstancia-cocaina-24/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-02-11 01:56:27
Título: Relator do PL dos Combustíveis quer ouvir Lula antes de entregar texto
final
Descrição: Jean Paul Prates é o relator do PL dos Combustíveis e quer criar um
programa da estabilização do preço do petróleo e de derivados no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/relator-pl-dos-combustiveis-querouvir-lula-antes-texto-final/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 01:24:53
Título: Patrão é preso por mandar torturar, arrancar as mãos e matar funcionário
que furtou frascos de tempero
Descrição: Caso aconteceu na cidade de Trindade (GO) em 2021, mandante do crime,
empresário disse à polícia que objetivo era \só agredir\ a vítima, mas
situação \saiu do controle\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/patrao-preso-torturar-arrancar-maosmatar-funcionario-tempero/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 01:05:08
Título: Derrotar forças obscurantistas para pautas estratégicas voltarem à vida
nacional – Por Alfredo Macedo Gomes e Moacyr Cunha Araújo Filho
Descrição: O que não podemos ignorar é o visível desprezo deste governo pela
realidade e as consequências de tal concepção para o futuro do país. O ataque
coordenado e sistemático às nossas instituições universitárias e à Ciência é, na
verdade, um ataque ao Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/debates/derrotar-forcas-obscurantistas-vidanacional/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 00:38:11
Título: PSDB está armando golpe para deixar Doria sem nada, diz jornalista
Descrição: Analista política da GloboNews informa que cúpula tucana quer agir de
forma vingativa e fazer o governador paulista ficar sem o cargo e sem a
candidatura ao Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psdb-golpe-doria-sem-nada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 00:16:51
Título: Lula na festa do PT: “A esperança vai vencer o medo, o pesadelo está
perto do fim”
Descrição: O ex-presidente Lula discursou no aniversário de 42 anos do PT,
celebrado nesta quinta-feira, assista aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-na-festa-do-pt-a-esperanca-vaivencer-o-medo-o-pesadelo-esta-perto-do-fim/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 23:56:51
Título: Fuga? Eduardo Bolsonaro fala em “fazer as malas” caso pai perca a
eleição: “Jair ou já era”
Descrição: Se especula que Bolsonaro, caso não se reeleja, procure refúgio em
outro país para não ter que enfrentar a Justiça brasileira, a aliados, Eduardo
falou em suposta \perseguição\ se o pai sair do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fuga-eduardo-bolsonaro-fazer-malaseleicao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 22:53:00
Título: A morte de Moïse é racismo ou opressão de classe? – Por Raphael Fagundes
Descrição: O caso de Moïse nos alerta de como a mentalidade capitalista age em
uma escala micro, em uma escala distante dos olhos do Estado, dos olhos da lei
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-morte-de-moise-e-racismo-ou-opressao-declasse-por-raphael-fagundes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 21:50:12
Título: Justiça dá 48h para Flow retirar do ar falas de Monark sobre partido
nazista
Descrição: Monark é investigado pelo Ministério Público de SP e pode ter que
pagar indenizações e até ser preso por apologia ao nazismo e discriminação
contra judeus.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-da-48h-para-flow-retirar-do-arfalas-de-monark-sobre-partido-nazista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 21:37:58
Título: O difícil cotidiano dos petroleiros na pandemia e a luta para resguardar
seus direitos
Descrição: Advogado que atua há mais de 20 anos defendendo categoria fala da
conduta e das ações necessárias para que profissionais mantivessem seus empregos
e condições dignas em meio ao confinamento imposto pelo vírus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petroleiros-pandemia-luta-direitos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 21:23:54
Título: AO VIVO: Três anos sem punição em Brumadinho e o risco de uma barragem
90 vezes maior
Descrição: O Fórum Sindical comenta os crimes das barragens de Minas Gerais
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ao-vivo-tres-anos-sem-punicao-embrumadinho-e-o-risco-de-uma-barragem-90-vezes-maior/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 19:55:06
Título: VÍDEO: PMs são flagrados furtando comida, bebidas e objetos em casa no
Rio
Descrição: Caso aconteceu na Vila Aliança. Segundo morador, agentes do Batalhão
de Ações com Cães (BAC) já tinham invadido residência outras 10 vezes, o que
motivou a instalação das câmeras
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pms-flagrados-furtando-comida-objetosrio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 19:11:34
Título: Nazismo: Podemos de Moro não vai vetar filiação de Kataguiri, mesmo após
apoio a Monark
Descrição: “Essa possibilidade está descartada. Todos nós podemos errar. Kim já
se retratou”, afirmou Renata Abreu, presidente do partido de Sergio Moro e
Deltan Dallagnol
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nazismo-podemos-de-moro-nao-vai-vetarfiliacao-de-kataguiri-mesmo-apos-apoio-a-monark/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 17:19:53
Título: Vídeo: Grupo vestido de “La Casa de Papel” protesta contra privatização
da previdência na Espanha
Descrição: Governo de Pedro Sanchéz optou, após um acordo com os sindicatos,
aumentar as contribuições previdenciárias em 0,6%, de forma \contingente e
temporal\
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-grupo-la-casa-de-papel-protestaespanha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 16:47:56
Título: “O PL do Veneno é a necropolítica de verdade”, diz Carlos Minc
Descrição: O ex-ministro do Meio Ambiente também destaca o fato de que combater
pragas com veneno não resolve o problema e que estas substâncias só servem para
causar doenças nas pessoas

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pl-veneno-necropolitica-verdadecarlos-min/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 16:27:36
Título: Minc diz que Marina garantiu apoio a Lula: “Não a hostilizemos, o
inimigo se chama Bolsovírus”
Descrição: \Se a Marina não apoiar no primeiro turno, vai apoiar no segundo.
Isso com certeza ela já garantiu para mim e para o Molon\, disse Minc no Fórum
Onze e Meia.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/minc-diz-que-marina-garantiu-apoio-alula-nao-a-hostilizemos-o-inimigo-se-chama-bolsovirus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 15:37:09
Título: Bancada evangélica vai abandonar Bolsonaro por voto de eleitores de
Lula, diz pastor Luis Sabanay
Descrição: Para Luis Sabanay, que atua na coordenação do núcleo evangélico do
PT, bancada evangélica reflete apenas disputa pelo poder e não representa
evangélicos, que como todos os brasileiros, sentem os efeitos da política
econômica desastrosa de Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bancada-evangelica-vai-abandonarbolsonaro-por-voto-de-eleitores-de-lula-diz-pastor-luis-sabanay/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 14:41:03
Título: Michelle Bolsonaro visita ONG de Léo Moura, que recebeu verba milionária
do governo
Descrição: Emenda destinadas à organização tiveram apoio de Davi Alcolumbre e de
parlamentares ligados ao presidente Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/michelle-bolsonaro-visita-ong-verbagoverno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 12:57:27
Título: Lésbica e feminista, Carla Ayres quer tirar a esquerda do armário e
ocupar a Câmara dos Deputados
Descrição: Para a parlamentar do PT, é necessária a formação de uma bancada LGBT
para combater o avanço das pautas obscurantistas da extrema direita
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/carla-ayres-lesbica-feminista-tiraresquerda-armario-deputados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 12:46:18
Título: Comunidades judaicas a Kim Kataguiri: “cara, você fez uma merda gigante”
Descrição: Em uma grande ginástica mental, o deputado tenta explicar o que quis
dizer ao concordar que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comunidades-judaicas-a-kim-kataguiricara-voce-fez-uma-merda-gigante/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-10 09:47:49
Título: Lula supera Bolsonaro em presença digital e é o candidato mais popular
nas redes
Descrição: Popularidade virtual de Lula começou a aumentar desde o seu giro pela
Europa e acompanha as pesquisas eleitorais, que o colocam na frente de todos os
outros candidatos, enquanto Bolsonaro derrete
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-supera-bolsonaro-empresenca-digital/
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: The Intercept
Data: 2022-02-11 05:02:14
Título: Líder do Estado Islâmico foi morto na Síria, mas terroristas ganham
força na África
Descrição: Biden celebrou o ataque que 'removeu com sucesso' o líder do Estado
Islâmico. Táticas similares dos EUA não conseguiram deter terroristas na
África.The post Líder do Estado Islâmico foi morto na Síria, mas terroristas
ganham força na África appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/11/estado-islamico-cresce-na-africa/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-10 03:00:00
Título: As big techs e a plataformização da agricultura: o objetivo é controlar
economicamente as relações no campo. Entrevista especial com Sérgio Amadeu
Descrição: Desde a criação do primeiro computador comercial da história, o
Univac I, utilizado pelo Departamento de Censo dos Estados Unidos em 1951, e do
surgimento da internet no final da décad [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/611768-as-big-techs-e-a-plataformizacao-daagricultura-o-objetivo-e-controlar-economicamente-as-relacoes-no-campoentrevista-especial-com-sergio-amadeu
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-11 04:30:22
Título: Amil: empresa que assumiu planos individuais quer dobrar carteira, mas
usuários relatam redução da rede
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/amil-empresa-queassumiu-planos-individuais-quer-dobrar-carteira-mas-usuarios-relatam-reducao-darede-25389687
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-10 15:59:36
Título: Mapas mostram disputas territoriais ativas nos países da América Latina
— inclusive no Brasil
Descrição: Há 10 conflitos na região, mas nem todos provocam tensões graves
entre os países, quatro deles estão pendentes na Corte Internacional de Justiça
em Haia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59585669?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-10 19:49:49
Título: Os efeitos de longo prazo de uma pandemia sobre o cérebro
Descrição: Sobreviventes de surtos de vírus podem vir a sofrer problemas
cerebrais posteriormente, como Mal de Parkinson. Pesquisadores estudam se a
covid também pode ter esse tipo de efeito no futuro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/revista-60306520?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-11 00:00:00
Título: Brasil tem no Facebook média diária de 247 mil interações sobre alegada
fraude eleitoral
Descrição: Nos últimos 15 meses, foram feitas 394.370 postagens no Facebook
sobre alegadas fraudes eleitorais, e esse conteúdo gerou mais de 111 milhões de
interações ?o que equivalente a cerca de 247 mil curtidas, comentários ou
compartilhamentos por dia sobre o tema.Leia mais (02/11/2022 - 04h10)

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/brasil-tem-no-facebook-media-diaria-de-247-mil-interacoessobre-alegada-fraude-eleitoral.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-10 00:00:00
Título: PF diz ao STF que milícia digital usa gabinete do ódio
Descrição: A delegada Denisse Ribeiro afirma em despacho ao ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que coletou no inquérito das milícias
digitais elementos de uma ação orquestrada de bolsonaristas na difusão de
desinformação e ataques às instituições.Leia mais (02/10/2022 - 23h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/pf-diz-ao-stf-que-milicia-digital-usa-gabinete-do-odio-edelegada-se-licencia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-10 00:00:00
Título: Pacheco quer discutir fim da reeleição, e Lira defende
semipresidencialismo
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta
quinta-feira (10) que o modelo que permite a reeleição para cargos do Executivo
não foi bem-sucedido e que o fim da recondução precisa ser discutido pelo
Congresso Nacional.Leia mais (02/10/2022 - 20h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/pacheco-quer-discutir-fim-da-reeleicao-e-lira-volta-adefender-semipresidencialismo.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-11 04:28:42
Título: Presidente dos EUA Joe Biden confunde Ucrânia com Afeganistão durante
entrevista (VÍDEO)
Descrição: O presidente dos EUA, Joe Biden, confundiu o Afeganistão com a
Ucrânia em uma entrevista, ao falar sobre a decisão de retirar as tropas do país
do Oriente Médio após uma campanha militar de quase 20 anos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220211/presidente-dos-eua-joe-biden-confundeucrania-com-afeganistao-durante-entrevista-video-21355242.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-10 18:16:46
Título: Bolsonaro na Rússia: qual será roteiro seguido pelo presidente em sua
visita a Moscou?
Descrição: Chefe do Executivo Brasileiro chegará na Rússia no dia 15 e cumprirá
agenda até o dia 17. Bolsonaro terá almoço com Putin e participará de cerimonial
militar. No dia 17, mandatário segue para Hungria.
Url :https://br.sputniknews.com/20220210/bolsonaro-na-russia-qual-sera-roteiroseguido-pelo-presidente-em-sua-visita-a-moscou-21350977.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-10 12:14:27
Título: General Heleno pede dados dos responsáveis por administrar perfis nas
redes sociais dos ministérios
Descrição: Informações como nome, CPF e cargo foram requisitados pelo general no
cumprimento de instruções normativas para o uso de mídias sociais em órgãos e
entidades federais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220210/general-heleno-pede-dados-dosresponsaveis-por-administrar-perfis-nas-redes-sociais-dos-ministerios21344177.html
Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Data: 2022-02-10

Título: Sanders, Klobuchar apresenta projeto de lei para cortar o preço de
medicamentos prescritos pela metade
Descrição: Os senadores americanos Bernie Sanders e Amy Klobuchar apresentaram
um projeto de lei que reduziria os preços dos medicamentos prescritos pela
metade e estão pedindo aos democratas que debatam e votem a favor da legislação.
Estas foram as palavras do Senador Sanders no plenário do Senado na quartafeira. Senador Bernie Sanders: "Deixe-me dizer-lhe por que pagamos os preços
mais altos do mundo e por que as pessoas na América morrem porque não podem
arcar com os medicamentos prescritos. A resposta a estas perguntas tem muito a
ver com um sistema político corrupto no qual, nos últimos 20 anos, a indústria
farmacêutica gastou mais de 4,5 bilhões de dólares em lobby para seus interesses
e centenas de milhões de dólares em contribuições para campanhas políticas. Sim,
você ouviu bem [os números].
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/2/10/titulares/sens_sanders_and_klobuchar_i
ntroduce_bill_to_cut_drug_prices_in_half

