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Fonte: Memorial da Democracia
Data: 2022-02-12
Título: 12/02/2005 - Irmã Dorothy Stang é morta a tiros no PA
Descrição: Numa estrada de terra de difícil acesso a 53 quilômetros de Anapu
(PA), a missionária católica Dorothy Mae Stang é assassinada com sete tiros, por
defender os sem-terra. Os latifundiários Vitalmiro Bastos de Moura e Regivaldo
Pereira Galvão são apontados como os principais mandantes do crime. Norteamericana naturalizada brasileira, irmã Dorothy chegou ao Brasil em 1966 e desde
a década de 1970 atuava na região amazônica, mantendo intensa agenda de diálogo
com lideranças camponesas, políticas e religiosas, na busca de soluções para os
conflitos relacionados à posse e à exploração da terra. Em Anapu, a religiosa
foi a responsável pela implantação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável
Esperança, modelo de assentamento e gestão que produzia uma fonte segura de
renda com a colheita de madeira, sem destruir a floresta. A área era disputada
por madeireiros e latifundiários, que encomendaram a morte da ativista.
Url : http://memorialdademocracia.com.br/card/assassinato-de-dorothy-stangchoca-o-pais
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-11
Título: Pela terceira vez na semana, Brasil tem mais de mil mortos por covid-19
em 24 horas
Descrição: O Brasil registrou 1.135 mortes pela covid-19 nesta sexta-feira (11).
É a terceira vez em uma semana que o país supera mil óbitos oficiais em um único
dia. Assim, a média móvel continua subindo, com 951 óbitos/dia computados
oficialmente nos últimos sete dias. É a pior taxa desde 31 de julho, quando
estava em 989 casos. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde também
registraram mais 166.009 novos casos da doença. Nesse indicador, a média móvel
ficou em 144.240. Conforme o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass),
o Brasil totaliza 637.152 mortes pela covid-19, com quase 27,3 milhões de casos.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/pela-terceiravez-na-semana-brasil-tem-mais-de-mil-mortos-por-covid-19-em-24-horas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 20:09:42
Título: Pistoleiros matam filho de 9 anos de líder camponês de Pernambuco
Descrição: O menino Jonatas foi morto enquanto se escondia debaixo da cama
durante ação de pistoleiros, o pai da criança, Geovane da Silva Santos, é o
presidente da associação de agricultores familiares da região
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pistoleiros-matam-filho-de-9-anos-delider-campones-de-pernambuco/
Fonte: G1
Data: 2022-02-11
Título: 'Mulheres chegavam a mostrar os seios aos guardas para ganharem comida',
diz deportada dos EUA que desembarcou em MG
Descrição: "Era uma garrafinha de água de 500 ml por dia, fiquei cinco dias sem
tomar banho e escovar os dentes, alimentação só com burrito, laranja e maçã.
Algumas mulheres chegavam a mostrar os seios aos guardas para ganharem comida".
O relato é de uma das deportadas dos Estados Unidos que chegou com outras 311
pessoas ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (11).
Url : https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/02/11/mulheres-chegavama-mostrar-os-seios-aos-guardas-para-ganharem-comida-diz-deportada-dos-eua-quedesembarcou-em-mg.ghtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 19:35:21

Título: Amazônia: alertas de desmatamento em janeiro aumentam 420% e batem
recorde
Descrição: O primeiro mês deste ano foi o pior janeiro para a floresta desde o
início da série histórica do sistema Deter
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/amazonia-alertas-dedesmatamento-em-janeiro-aumentam-420-e-batem-recorde
Fonte: Congresso em Foco
Título: MP pede que TCU investigue viagem de Mario Frias a Nova York
Descrição: O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU)
solicitou, nesta sexta-feira (11), que a corte investigue os gastos públicos da
viagem oficial do secretário especial de Cultura do governo federal, Mario
Frias, a Nova York. A viagem ocorreu entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2021 e
custou R$ 39 [ ]The post MP pede que TCU investigue viagem de Mario Frias a Nova
York appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/mp-pede-que-tcu-investigueviagem-de-mario-frias-a-nova-york/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 12:33:46
Título: Bonner ironiza viagem de R$ 39 mil de Mario Frias para encontrar
lutador: “Por que não online?”
Descrição: Viagem foi feita para discutir assuntos culturais com Renzo Gracie,
que é apoiador de Jair Bolsonaro. Valores estão disponíveis de forma pública no
Portal da Transparência
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bonner-ironiza-mario-frias-viagemlutador/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 09:18:51
Título: PF confirma a existência do “gabinete do ódio” em relatório enviado ao
STF, leia o documento
Descrição: Segundo a Polícia Federal, a milícia digital age contra as
instituições do país e a democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/pf-confirma-a-existencia-degabinete-do-odio-em-relatorio-enviado-ao-stf-leia-o-documento
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-12 01:54:07
Título: Comunidade congolesa quer demissão de Sérgio Camargo após xingamentos a
Moïse
Descrição: Líder do grupo de africanos disse que presidente da Fundação Camargo,
a quem chamou de parasita, “precisa aprender a ser gente”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/comunidade-congolesa-demissao-camargomoise/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-11
Título: Família de Moïse Kabagambe anuncia processo contra Sérgio Camargo por
culpar congolês pelo próprio assassinato
Descrição: O advogado Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), anunciou
nesta sexta-feira (11) "medidas legais" contra o presidente da Fundação
Palmares, Sérgio Camargo, por uma declaração em que culpa o congolês Moïse
Kabagambe por seu próprio assassinato, espancado no dia 24 de janeiro, após ir
cobrar uma dívida de trabalho em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste da
cidade do Rio.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/familia-de-moise-kabagambeanuncia-processo-contra-sergio-camargo-por-culpar-congoles-pelo-proprioassassinato
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-11 00:00:00

Título: Comissão Arns aciona ONU para que governo brasileiro apure racismo e
milícias no caso Moïse
Descrição: A Comissão Arns de Defesa dos Direitos Humanos enviou denúncia sobre
o assassinato do congolês Moïse Kabagambe à relatoria da ONU que lida com
racismo, xenofobia e intolerância e ao grupo de trabalho da entidade sobre o uso
de mercenários.Leia mais (02/11/2022 - 22h37)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/comissao-arns-aciona-onu-para-que-governobrasileiro-apure-racismo-e-milicias-no-caso-moise.shtml
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 19:11:51
Título: Novo vídeo mostra recepção a Bolsonaro em SP: “É Lula! Fora! Lula vai
ganhar!”, assista
Descrição: Vídeo mostra outro ângulo dos protestos contra Bolsonaro durante
passagem do presidente, na última semana, por Francisco Morato (SP), cena se
repetiu no RN
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-video-bolsonaro-lula-franciscomorato/
Fonte: Poder360
Título: Brasil deve reforçar mecanismo contra tortura, diz ONU
Descrição: Segundo especialistas da ONU, mecanismos preventivos do país
enfrentam \desafios críticos\, com falta de recursos e apoio
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/brasil-deve-reforcar-mecanismo-contratortura-diz-onu/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 12:14:58
Título: Em ato, manifestantes pedem justiça para jovem morto por PM no Distrito
Federal
Descrição: Gustavo Gomes, de 17 anos, foi assassinado no dia 28 de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/em-ato-manifestantes-pedemjustica-para-jovem-morto-por-pm-no-distrito-federal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 17:34:24
Título: \Cidade Integrada\: moradores denunciam morte em ação da polícia no
Jacarezinho (RJ)
Descrição: Mãe de João Carlos Lourenço, de 23 anos, diz que policiais executarem
o jovem em casa na frente do irmão autista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/cidade-integrada-moradoresdenunciam-morte-em-acao-da-policia-no-jacarezinho-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 10:09:50
Título: Operação da PM na Penha (RJ) deixa pelo menos oito mortos, aulas foram
suspensas
Descrição: O alvo da operação era a prisão do traficante Chico Bento do
Jacarezinho, apontado como chefe do tráfico da favela
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/operacao-da-pm-na-penha-rjdeixa-pelo-menos-oito-mortos-aulas-foram-suspensas
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 09:57:59
Título: Torcedor é enforcado por PM e desmaia na entrada de jogo do Corinthians
Descrição: Nas imagens é possível ver o policial militar apertando o pescoço de
um dos torcedores com a mão enquanto apoia o joelho no peito do rapaz
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/torcedor-e-enforcado-por-pm-e-desmaiana-entrada-de-jogo-do-corinthians/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 22:32:28

Título: Caixa: 80% de bancários têm doença relacionada ao trabalho
Descrição: Primeiros resultados de nova pesquisa encomendada pela Fenae revelam
outros dados alarmantes: 33% estão afastados por depressão, 26% por ansiedade,
13% por Síndrome de Burnout e 11% por Síndrome do Pânico
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-80-bancarios-doenca-trabalho/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-11 12:05:30
Título: Como era o Brasil do 1º centenário da Independência, há 100 anos
Descrição: Entre principais acontecimentos de 1922, estão Revolta Tenentista (os
18 do Forte de Copacabana e desdobramentos como formação da Coluna Prestes),
fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), filiado à Terceira
Internacional, Semana de Arte Moderna, e acirramento das lutas operárias com
eclosão de greves em vários setores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60287458?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 18:31:43
Título: ANÁLISE | Os comunistas sempre se opuseram aos fascistas — e venceram o
nazismo
Descrição: Fascistas surgiram na Europa contra a organização do trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/analise-os-comunistas-sempre-seopuseram-aos-fascistas-e-venceram-o-nazismo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Em meio a tensões sobre a Ucrânia, Biden e Putin falarão novamente
Descrição: O Presidente dos EUA Joe Biden e seu homólogo russo Vladimir Putin
"falarão muito em breve", anunciou hoje o Conselheiro de Segurança Nacional da
Casa Branca, Jake Sullivan.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=507678&SEO=entre-tensionespor-ucrania-biden-y-putin-hablaran-de-nuevo
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-11
Título: Seca, chuvas e falta de políticas do governo colocam em risco a Agricultura
Familiar
Descrição: Enquanto o Sul do país vive um longo período de seca e parte do
Nordeste sofreu com as maiores enchentes dos últimos anos, causando enormes
prejuízos na produção de alimentos nas duas regiões, o governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL) corta crédito e abandona os pequenos agricultores.
Para cobrar medidas urgentes de Bolsonaro e da ministra da Agricultura, Teresa
Cristina (DEM-MS), que chegou a dizer que a solução é rezar para São Pedro
enviar chuva ao Sul, os produtores de agricultura familiar de quatro estados Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul - farão protestos
nas principais rodovias federais que cortam suas regiões, na próxima quartafeira (16), das 9h até às 16h. A ideia é parar as rodovias (BRs) 116, 163, 282 e
470.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/seca-chuvas-e-falta-de-politicas-dogoverno-colocam-em-risco-a-agricultura-famil-aace
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 17:05:58
Título: Acesso precário à energia elétrica causa morte de moradora de ocupação
em Belo Horizonte
Descrição: Em outubro de 2021, em audiência pública na Assembleia Legislativa, a
Cemig já havia sido alertada sobre os riscos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/acesso-precario-a-energiaeletrica-causa-morte-de-moradora-de-ocupacao-em-belo-horizonte
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 16:01:10
Título: BA: famílias assentadas de Itamaraju ocupam prefeitura do município por
direitos

Descrição: Ação cobra a efetivação de políticas públicas para a população rural,
mas prefeito se nega a dialogar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/ba-familias-assentadas-deitamaraju-ocupam-prefeitura-do-municipio-por-direitos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 14:54:32
Título: Indenização a familiares de Amarildo retorna à pauta do STJ para
julgamento
Descrição: Recurso vai ser analisado por magistrados na próxima terça-feira (15)
após sentença proferida pelo TJ-RJ em 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/indenizacao-a-familiares-deamarildo-retorna-a-pauta-do-stj-para-julgamento
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 14:29:20
Título: Lula segue líder isolado, e Auxílio Brasil não muda pontuação de
Bolsonaro, diz pesquisa Ipespe
Descrição: Estratégia do governo federal para reverter a preferência do
eleitorado do Nordeste por Lula não surtiu efeito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/lula-segue-lider-isolado-eauxilio-brasil-nao-muda-pontuacao-de-bolsonaro-diz-pesquisa-ipespe
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 11:51:19
Título: PL do Veneno terá \trâmite normal\ e não irá direto ao plenário, diz
presidente do Senado
Descrição: Rodrigo Pacheco (PSD-MG) minimiza apoio do governo ao projeto e
afirma que tema será avaliado por comissões permanentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/pl-do-veneno-tera-tramitenormal-e-nao-ira-direto-ao-plenario-diz-presidente-do-senado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 11:41:49
Título: Vereador participa de ato antirracista em Curitiba e será investigado
por \quebra de decoro\
Descrição: Conselho vai instaurar procedimento de investigação que pode resultar
em penalidades ou arquivamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/vereador-participa-de-atoantirracista-em-curitiba-e-sera-investigado-por-quebra-de-decoro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 10:48:02
Título: Bolsonaro testa limites do Judiciário e estica corda da crise
institucional em ano eleitoral
Descrição: Especialistas ouvidos pelo BdF avaliam últimos capítulos do conflito
e projetam perspectivas de cenário no jogo político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/bolsonaro-testa-limites-dojudiciario-e-estica-corda-da-crise-institucional-em-ano-eleitoral
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 09:30:50
Título: Três meses após fala de Lula, Bolsonaro regula renegociação de dívidas
do Fies, saiba os prazos
Descrição: Ex-presidente cobrou anistia a estudantes devedores em setembro do
ano passado, governo nega \influência\ de petista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/tres-meses-apos-fala-de-lulabolsonaro-regula-renegociacao-de-dividas-do-fies-saiba-os-prazos
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-11
Título: Bolsonaro amarela sobre reajuste a policiais
Descrição: Bolsonaro amarela sobre reajuste a policiais. Ele disse nesta sextafeira (11) que o reajuste pode ficar para o ano de 2023, isso caso haja

entendimento com os demais servidores. O governo reservou cerca de R$ 1,7 bilhão
do orçamento para conceder aumento a policiais federais, rodoviários federais e
agentes penitenciários, embora a proposta tenha sido amplamente criticada. O
funcionalismo público criticou de forma enfática a decisão do governo em
conceder aumento apenas para policiais. A maior parte dos demais servidores não
recebem aumento desde o ano de 2017.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-amarela-reajuste-apoliciais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-11 07:39:35
Título: Bancada do PT rejeita PEC dos Combustíveis e propõe fundo de subsídios
como alternativa
Descrição: Redução do preço dos combustíveis deve entrar na pauta legislativa na
próxima semana e testar base de apoio a Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/11/bancada-do-pt-rejeita-pec-doscombustiveis-e-propoe-fundo-de-subsidios-como-alternativa
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-12 06:00:33
Título: É no Morro do Vidigal que se celebra Sérgio Ricardo e seus 90 anos
Descrição: Músico e cineasta se estabeleceu no local na década de 1970,
permanecendo por lá até quase a sua morte, em 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/e-ainda-no-morro-dovidigal-que-se-celebra-sergio-ricardo-e-seus-90-anos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-12 05:18:04
Título: ‘Não vejo a possibilidade de um partido nazista no Brasil. Mas o
fascismo pleno já existe’
Descrição: Para o professor Luiz Eduardo Motta, Bolsonaro vive um momento de
ocaso. Isso não significa, porém, que o ideário de extrema-direita vá submergir
com ele
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-vejo-a-possibilidade-de-umpartido-nazista-no-brasil-mas-o-fascismo-pleno-ja-existe/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 19:59:06
Título: Gleisi diz que encontro entre Casagrande e Moro dificulta federação com
o PSB
Descrição: Na quinta 10, PT e PSB voltaram a se reunir para debater a federação.
A avaliação é de que o clima foi positivo, mas os impasses permanecem
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gleisi-diz-que-encontroentre-casagrande-e-moro-dificulta-federacao-com-o-psb/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 19:08:08
Título: Boletim da Fiocruz indica estabilização de casos de Síndrome
Respiratória Aguda no País
Descrição: Quinze das 27 unidades federativas ainda apresentam tendência de
alta, mas cenário de crescimento foi interrompido na média nacional
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/boletim-da-fiocruz-indicaestabilizacao-de-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-no-pais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 18:33:10
Título: Bolsonaro terá de fazer cinco testes de Covid para se aproximar de Putin
Descrição: As orientações enviadas pelo Kremlin ao governo brasileiro valem para
toda a comitiva presidencial
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-tera-de-fazercinco-testes-de-covid-para-se-aproximar-de-putin/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 18:13:18

Título: Presidente da Fundação Palmares ataca Moïse: ‘Em tese, um vagabundo
morto por vagabundos’
Descrição: O bolsonarista Sérgio Camargo afirmou que o jovem congolês, espancado
até a morte, 'andava e negociava com pessoas que não prestam'
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/presidente-da-fundacao-palmaresataca-moise-em-tese-um-vagabundo-morto-por-vagabundos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 17:43:47
Título: Com medo, família de Moïse recua da decisão de gerenciar quiosque na
Barra da Tijuca
Descrição: 'Eles aceitam outro quiosque, podem aceitar outra alternativa. Mas
não aceitam ficar ali', diz advogado
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/com-medo-familia-de-moise-recuada-decisao-de-gerenciar-quiosque-na-barra-da-tijuca/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 16:39:18
Título: Bolsonaro prepara decreto para ampliar retaguarda e direitos humanos de
policiais
Descrição: O decreto ainda será complementado por projeto de lei de autoria das
deputadas Major Fabiana (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP) que prevê a
destinação de emendas parlamentares para o programa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-prepara-decreto-paraampliar-retaguarda-e-direitos-humanos-de-policiais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 16:22:16
Título: Presidente do PT diz que partido vai rever privatização da Eletrobras se
Lula voltar ao poder
Descrição: Dirigente petista recomendou aos interessados na compra da estatal
que esperem
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/presidente-do-pt-diz-que-partidovai-rever-privatizacao-da-eletrobras-se-lula-voltar-ao-poder/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 16:17:31
Título: TSE rebate novas insinuações de Bolsonaro sobre a eleição: ‘Não fazem
qualquer sentido’
Descrição: Um dia após o ex-capitão lançar dúvidas sobre o pleito, a Corte
afirma que 'as declarações que têm sido veiculadas não correspondem aos fatos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-rebate-novas-insinuacoes-debolsonaro-sobre-a-eleicao-nao-fazem-qualquer-sentido/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 15:47:58
Título: Menina de 8 anos luta para participar de campeonato de futebol no ES
Descrição: #DeixemALaurinhaJogar: Federação não permite times mistos em torneio
estadual, Laís Matias coletou 7 mil assinaturas em uma petição para expor o caso
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/change-org/menina-de-4-anos-lutapara-participar-de-campeonato-de-futebol-no-es/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 15:22:15
Título: Lei de Improbidade: Lira pede arquivamento de ação que pode torná-lo
inelegível
Descrição: O presidente da Câmara foi condenado por desvios na Assembleia de
Alagoas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lei-de-improbidade-lira-pedearquivamento-de-acao-que-pode-torna-lo-inelegivel/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-11 15:11:50

Título: Lewandowski vota contra portaria do MEC que proíbe exigência da vacina
em universidades
Descrição: 'A previsão da autonomia universitária revela a impossibilidade de
exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções',
escreveu o ministro
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/lewandowski-vota-contra-portariado-mec-que-proibe-exigencia-da-vacina-em-universidades/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-11 20:19:11
Título: Juliano Medeiros: PSOL sinaliza federação com a Rede e apoio a Lula
Descrição: ► PSOL aprova pontos programáticos para construir unidade das
esquerdas nas eleições ► A abertura oficial das discussões ocorrerá em um ato
dia 16, em Brasília, e contará com coletiva de imprensa e presença dos
presidentes de partidos ► PSOL avisa Rede que não abdica de ter, no âmbito da
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/juliano-medeiros-psol-sinaliza-federacaocom-a-rede-e-apoio-a-lula/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-11 16:58:52
Título: Em nota, Guilherme Boulos jura que é pré-candidato ao governo de São
Paulo
Descrição: O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme
Boulos, por meio de nota, jurou nesta sexta-feira (11/02) que continua précandidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSOL. Na quinta (10/02), o Blog
do Esmael registrou que Boulos disputaria a Câmara Federal em 2022 e é o Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/em-nota-guilherme-boulos-jura-que-e-precandidato-ao-governo-de-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-11 16:37:13
Título: Pesquisa Ipespe: Lula vence no primeiro turno a eleição de presidente em
2022
Descrição: O ex-presidente Lula, do PT, tem 44% das intenções de voto, um ponto
mais que todos os demais adversários juntos [43%] em um cenário sem Sergio Moro,
do Podemos. Com isso, o petista vence no primeiro turno a eleição de presidente
em 2022. A afirmação é do instituto Ipespe, que Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-ipespe-ex-ibope-lula-vence-noprimeiro-turno-a-eleicao-de-presidente-em-2022/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-11 13:15:23
Título: Bolsonaro pode convidar Donald Trump para tentar a reeleição em outubro
deste ano
Descrição: &#8216,Jesus me abana&#8217,, diria um fervoroso militante católico
da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, centro de uma
polêmica manifestação antirracismo liderada pelo vereador Renato Freitas (PT) na
semana passada. A reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) pode contar com a
presença do ex-presidente dos Estados Unidos, Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-pode-convidar-donald-trump-paratentar-a-reeleicao-em-outubro-deste-ano/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-12 01:25:26
Título: Intolerância aos intolerantes: Eles não passarão! – Por Vagner Marques
Descrição: No tempo presente, em face da organização e expansão de células
neonazistas, responsáveis por discursos de ódio, nos cabe o desafio de
questionarmos sobre o limite da tolerância às ações e pensamentos intolerantes?
Url :https://revistaforum.com.br/debates/intolerancia-intolerantes-nao-passarao/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-02-12 00:56:51
Título: PSOL cria comissão com Boulos, Talíria e Juliano para negociar frente
com Lula
Descrição: \Sabemos que Bolsonaro não está vencido e tampouco deve ser
considerado carta fora do baralho nas eleições de 2022\, diz resolução do PSOL
que dá início às negociações formais com Lula e o PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-comissao-boulos-e-taliria-paranegociar-frente-com-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 23:03:54
Título: Alimentação Saudável deve ser priorizada nas Políticas Publicas
Descrição: O Programa Pauta Brasil discute as políticas para alimentação
saudável
Url :https://revistaforum.com.br/videos/alimentacao-saudavel-deve-serpriorizada-nas-politicas-publicas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 22:15:31
Título: Judeus pela Democracia ironiza Moro, que defendeu Kataguiri: “Gafe
verbal é falar conge”
Descrição: O presidenciável defendeu o deputado Kim Kataguiri, que afirmou que
“a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista”, e disse que foi apenas
“uma gafe verbal”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/judeus-pela-democracia-ironiza-moroque-defendeu-kataguiri-gafe-verbal-e-falar-conge/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 22:03:31
Título: Menino Jonatas, assassinado por pistoleiros em atentado em PE, recebe
homenagens em velório, veja vídeo
Descrição: A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados acionou o
governador Paulo Câmara e a Procuradoria de Justiça de Pernambuco para cobrar
investigação rigorosa sobre a morte de Jonatas, filho de um líder social
camponês
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/menino-jonatas-assassinadopistoleiros-atentado-recebe-homenagens-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 19:56:21
Título: Joaquim Barbosa volta à cena e adverte sobre perigo à vida de Lula
Descrição: O Programão da Fórum de hoje recebe Carol Dartora e o cantor Leoni
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ao-vivo-joaquim-barbosa-volta-a-cena-eadverte-sobre-perigo-a-vida-de-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 19:36:41
Título: Fórum Onze e Meia #704 – Bolsonaro incentiva deputados a legalizar mais
armas no Brasil, mais de 500 mil pessoas já têm porte
Descrição: Nesta edição do Fórum Onze e Meia: Bolsonaristas lançam ação
coordenada por porte de armas para CACs em 15 estados, Joaquim Barbosa diz não
duvidar que Lula possa ser assassinado e SP terá quarta dose contra Covid.
Entrevistas com o jurista Pedro Serrano e com o médico infectologista Marcos
Caseiro. Com Dri Delorenzo, Miguel do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia704-bolsonaro-incentiva-deputados-a-legalizar-mais-armas-no-brasil-mais-de-500mil-pessoas-ja-tem-porte/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 19:02:19
Título: Randolfe lidera manifesto pró-Lula que pode aproximar Marina e Kassab da
campanha
Descrição: “Não há dúvida que a história está fazendo Lula representar a
alternativa\, diz trecho do manifesto que será divulgado na próxima semana

Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-manifesto-pro-lula-aproximarmarina-e-kassab-da-campanha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 16:55:43
Título: Secretário de educação do estado de SP desconhece realidade dos alunos
LGBT, diz Erika Hilton
Descrição: Em 2019, o governador de São Paulo, João Doria, mandou recolher
material sobre diversidade sexual e afirmou não apoiar “apologia à ideologia de
gênero”, estudante trans agredida está com medo e não quer voltar pra escola
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/secretario-educacao-alunos-lgbt-erikahilton/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 16:45:53
Título: “Só nazismo punia sem previsão legal”, diz Serrano sobre críticas a
Monark
Descrição: O jurista afirmou que é preciso conhecer a lei para debater e que a
legislação brasileira sobre apologia ao nazismo precisa ser ampliada, pois é
muito restrita
Url :https://revistaforum.com.br/politica/so-nazismo-punia-sem-previsao-legaldiz-serrano-sobre-criticas-a-monark/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 16:31:11
Título: As conexões nazistas de Renzo Gracie, que Mario Frias gastou R$ 40 mil
para visitar
Descrição: O ex-secretário Roberto Alvim, demitido após copiar um discurso do
ministro Joseph Goebbels, vai lançar uma biografia sobre o lutador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/as-conexoes-nazistas-de-renzo-gracieque-mario-frias-gastou-r-40-mil-para-visitar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 15:16:40
Título: Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo do Rio pelo PDT, é ameaçado de
morte
Descrição: \A hora que eu pegar será assassinato\, diz mensagem enviada pelo
Instagram. PDT reforçou segurança de Neves, que é ex-prefeito de Niterói.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-neves-pre-candidato-aogoverno-do-rio-pelo-pdt-e-ameacado-de-morte/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 15:12:36
Título: Após agressão, aluna trans não quer voltar pra escola
Descrição: Caso ocorreu em escola da rede pública de São Paulo, estudante foi
cercada por colegas e agredidas com socos e chutes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-agressao-aluna-trans-nao-voltarescola/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 13:48:18
Título: Fábrica de bicicletas Monark avisa que não tem nada a ver com o Monark
Descrição: Empresa ainda avisou que Bruno Aiub usa o apelido sem nenhuma
autorização: “Repudiamos veementemente qualquer manifestação de racismo”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fabrica-de-bicicletas-monark-avisa-quenao-tem-nada-a-ver-com-o-monark/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 13:45:29
Título: Justiça proíbe governo de promover Bolsonaro nas redes sociais
Descrição: Contas de órgãos oficiais, como a Secom, fazem publicações
enaltecendo o presidente, quando deveriam estar informando e orientando a
população

Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-proibe-governo-de-promoverbolsonaro-nas-redes-sociais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 12:34:50
Título: Sabrina Fernandes explica a falsa equivalência entre nazismo e
comunismo, veja vídeo
Descrição: A socióloga esclarece que, um dos motivos para tal ideia seguir
adiante, é a historiografia disponível que “mente sobre as experiências
socialistas” com o objetivo de colocar medo nas pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sabrina-fernandes-nazismo-comunismo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 11:22:04
Título: Rui Falcão entra com representação contra Bolsonaro na PGR por campanha
antecipada
Descrição: De acordo com o deputado, o presidente usou mais de uma vez o cargo e
recursos públicos para promoção pessoal e finalidade eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rui-falcao-entra-com-representacaocontra-bolsonaro-na-pgr-por-campanha-antecipada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 11:12:03
Título: Aloysio Nunes defende aliança com a esquerda para derrotar Bolsonaro
Descrição: O ex-senador também afirma que o PSDB se radicalizou no processo de
golpe contra a ex-presidenta Dilma e que o anti-petismo se tornou a sua segunda
natureza
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aloysio-nunes-alianca-esquerdaderrotar-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 09:15:04
Título: Desespero: Bolsonaro ameaça, antecipa campanha e Eduardo já fala em
deixar o país
Descrição: A possibilidade de Lula ser eleito o próximo presidente, que já é
admitida por colunistas da Globo e especuladores do sistema financeiro, bateu à
porta do clã Bolsonaro. O atual presidente ligou o modo desespero, faz ameaças e
antecipa a campanha a 8 meses das eleições o que já lhe rendeu 3 processos no [
]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/desespero-bolsonaro-ameaca-antecipacampanha-e-eduardo-ja-fala-em-deixar-o-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-11 08:58:08
Título: No Piauí, jovem com camiseta nazista faz saudação à “raça ariana” e é
expulso de bar, veja vídeo
Descrição: Alertado que estaria fazendo apologia ao nazismo, rapaz se irrita e
arranca faca para ameaçar frequentadores do bar localizado na zona sul de
Teresina.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/no-piaui-jovem-com-camisetanazista-faz-saudacao-a-raca-ariana-e-e-expulso-de-bar-veja-video/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-12 04:30:03
Título: Movimentos antivacina ganham fôlego, e erradicação de doenças como
sarampo e pólio entram em cheque
Descrição: Febre seguida de tosse e mais alguns espirros. Poucos dias depois, a
pele começa a exibir manchas avermelhadas por toda a parte. Estes foram os
sinais que 481 famílias brasileiras notaram em crianças e adolescentes de 0 a 14
anos ao longo do ano passado. A causa do desconforto dos meninos e meninas tem
nome: sarampo.Doença altamente transmissível que chegou a ser varrida do país
por um curto período, emplacou um retorno ruidoso, com direito a surtos,
centenas de casos e lamentáveis mortes.

Url :https://oglobo.globo.com/saude/epoca/movimentos-antivacina-ganham-folegoerradicacao-de-doencas-como-sarampo-polio-entram-em-cheque-25391148
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-11 18:26:08
Título: Rússia pede que Bolsonaro faça 5 testes de covid antes de encontro com
Putin
Descrição: Presidente brasileiro se reunirá em suas ocasiões com líder russo em
visita oficial ao país na próxima semana.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60354880?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-12 00:07:47
Título: Como julgamento de neonazista gaúcho em 2003 determinou como Brasil vê a
liberdade de expressão
Descrição: 'É um caso que envolve como você lida com princípios constitucionais
conflitantes', afirma Celso Lafer, jurista e ex-ministro das Relações Exteriores
que atuou como amicus curiae no caso Ellwanger
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60353371?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-11 11:18:57
Título: Íngrid Olderöck, a torturadora que inspirou curta chileno indicado ao
Oscar
Descrição: Poderosa dentro do serviço encarregado de torturar e eliminar
opositores no Chile durante o regime de Pinochet, Olderöck usava cães para
abusar sexualmente de presos, segundo relatos de vítimas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60342920?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-11 09:19:42
Título: Médica brasileira em Israel: 'Maioria dos pacientes graves não se
vacinou'
Descrição: De pioneiro na vacinação aos recentes recordes de casos e mortes
provocados pela variante ômicron, o país localizado no Oriente Médio vive um dos
momentos mais desafiadores desde o início da pandemia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60267800?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-12 00:00:00
Título: Bolsonaro é pressionado a abandonar discurso antivacina por
sobrevivência eleitoral
Descrição: A oito meses da eleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido
pressionado por ministros e aliados a abandonar o discurso antivacina. Mais do
que isso: pessoas próximas ao mandatário querem que ele se vacine e exalte
feitos do governo que possibilitaram a imunização da população.Leia mais
(02/12/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/bolsonaro-e-pressionado-a-abandonar-discurso-antivacina-porsobrevivencia-eleitoral.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-11 00:00:00
Título: Moro erra na geografia e cita região do Nordeste que não existe, veja
mapa
Descrição: Em viagem por estados da região Nordeste desde domingo (6), o précandidato a presidente Sergio Moro (Podemos) errou na geografia da região e fez
uma citação ao que chamou de \agreste cearense\, sub-região que não existe

naquele estado. A gafe aconteceu em uma postagem em uma rede social na terçafeira (8).Leia mais (02/11/2022 - 10h41)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/moro-erra-na-geografia-e-cita-regiao-do-nordeste-que-naoexiste-veja-mapa.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-11 19:25:00
Título: Projeto do governo altera LDB para adequar terminologia referente a
pessoas com espectro autista
Descrição: Alteração uniformiza nomenclatura sobre o tema no marco legal
brasileiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/850141-projeto-do-governo-altera-ldbpara-adequar-terminologia-referente-a-pessoas-com-espectro-autista/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-11 21:46:36
Título: Big Brother: senadores nos EUA denunciam programa secreto da CIA para
controle da população
Descrição: A CIA tem um repositório de dados secreto e não revelado oficialmente
que inclui informações coletadas sobre cidadãos norte-americanos, disseram dois
democratas do Comitê de Inteligência do Senado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220211/big-brother-senadores-nos-euadenunciam-programa-secreto-da-cia-para-controle-da-populacao-21367002.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-11 19:06:31
Título: FAB vai desativar frota de helicópteros russos AH-2 Sabre (FOTOS)
Descrição: A Força Aérea Brasileira (FAB) vai desativar sua frota de
helicópteros Mil Mi-35M Hind, os AH-2 Sabre, até o final deste ano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220211/fab-vai-desativar-frota-dehelicopteros-russos-ah-2-sabre-21365664.html

