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Fonte: Instituto Luiz Carlos Prestes
Data: 2022-02-14
Título: 12 de Fevereiro de 1908 nascimento de Olga Benário, Presente !
Descrição: ...Após a abertura dos arquivos da Gestapo, a historiadora Anita
Leocadia Prestes (Filha de Olga Benário com Luiz Carlos Prestes), debruçou-se
sobre as cerca de 2 mil páginas a respeito de Olga, recheadas de documentos
inéditos, para trazer à tona informações até então desconhecidas. Com base nos
documentos, a autora constrói uma narrativa cronológica que vai da inserção da
jovem Olga na luta política até sua morte na câmara de gás do campo de
concentração de Bernburg, em abril de 1942, revelando a firmeza inabalável da
revolucionária. Enquanto, na prisão, Olga nutria esperanças de conseguir asilo
em outro país, e, fora dela, sua sogra e sua cunhada faziam de tudo para que ela
fosse libertada, os nazistas nunca consideraram essa hipótese. No entanto, ela
jamais se curvou a seus algozes, jamais entregou companheiros e nem sequer
revelou suas atividades políticas, ainda que a chantageassem com a perspectiva
de voltar a ver a filha.
Url : http://www.ilcp.org.br/prestes/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-14 04:48:39
Título: 'Os dados do Ministério da Saúde não refletem a realidade', diz
presidente do Conasems
Descrição: BRASÍLIA — O presidente do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire, afirma que o maior desafio no
enfrentamento da pandemia neste momento é a falta de uma campanha de
conscientização da vacinação, coordenada pelo governo federal. “Isso é
importante para reduzir as resistências aos imunizantes do pequeno grupo de
brasileiros que ainda não se imunizou”, disse ele, que também é secretário
municipal de Saúde de Pacatuba (CE).
Url :https://oglobo.globo.com/saude/os-dados-do-ministerio-da-saude-naorefletem-realidade-diz-presidente-do-conasems-25392463
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-13
Título: Escravidão no trabalho doméstico, uma herança colonial brasileira
Descrição: Desde que os grupos móveis de fiscalização foram criados, em 1995, o
chamado trabalho análogo à escravidão se caracterizou principalmente pelos
resgates em áreas rurais, plantações, cultivos diversos, carvoarias. Também era
comum encontrar trabalhadores em obras de construção civil e confecções nas
cidades. Agora, as operações revelam outra face do flagelo: pessoas resgatadas
da escravidão no serviço doméstico. Em casas de família. Às vezes, durante
décadas. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do
Trabalho e Previdência, em 2021 a fiscalização encontrou 1.937 trabalhadores em
situação análoga à escravidão. Destes, 27 foram no serviço doméstico. Parece
pouco, mas em 2020 haviam sido três e no anterior, cinco.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/02/escravidao-domesticaheranca-colonial/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 13:22:17
Título: Violência contra a mulher: dados refletem desmonte das políticas de
enfrentamento
Descrição: Casos de feminicídio subiram 21% em 2021, pesquisa do TJ-RS aponta
que a maioria é cometida por companheiros e ex
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/violencia-contra-a-mulher-dadosrefletem-desmonte-das-politicas-de-enfrentamento
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-02-13 14:52:02
Título: Barroso diz que ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral revelam \
limitações cognitivas\
Descrição: Ministro do STF refuta fala do presidente sobre supostas
vulnerabilidades encontradas pelas Forças Armadas nas urnas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/barroso-diz-que-ataques-debolsonaro-ao-sistema-eleitoral-revelam-limitacoes-cognitivas
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 11:58:10
Título: As mentiras de Bolsonaro sobre os gastos com cartões corporativos,
segundo deputado
Descrição: De acordo com Elias Vaz, para justificar os altos valores, o excapitão usa gastos que não são computados no cartão da presidência
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/as-mentiras-de-bolsonaro-sobre-osgastos-com-cartoes-corporativos-segundo-deputado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 14:24:57
Título: Afrontosa ou aristocrática? BdF explica a Semana de Arte Moderna de 1922
Descrição: 100 anos depois, o acontecimento que marcou o modernismo no Brasil
tem muito a ensinar, até nas inconsistências
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/afrontosa-ou-aristocratica-bdfexplica-a-semana-de-arte-moderna-de-1922
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 16:40:01
Título: Lei Paulo Gustavo entra na pauta da Câmara e pode garantir R$ 3,8
bilhões para Cultura
Descrição: Texto foi aprovado no Senado para dar apoio ao setor cultural na
pandemia, governo é contrário à medida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/lei-paulo-gustavo-entra-napauta-da-camara-e-pode-garantir-r-3-8-bilhoes-para-cultura
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 13:34:00
Título: Após gastos em NY, Mario Frias cancela viagem à Rússia por ordem de
Bolsonaro
Descrição: Além das capitais russa e húngara, a previsão era a de que Frias e
seus assessores também estendessem a viagem a Varsóvia, na Polônia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-gastos-em-ny-mario-friascancela-viagem-a-russia-por-ordem-de-bolsonaro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-13 00:00:00
Título: Direita se calou nas redes sobre morte do congolês Moïse, mostra análise
Descrição: Os perfis à direita nas redes sociais praticamente se calaram diante
da repercussão do caso do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, 24, morto a pauladas
em um quiosque no Rio de Janeiro. A participação do segmento respondeu a apenas
1,5% das publicações feitas no período, a maior parte delas por influenciadores
digitais.Leia mais (02/13/2022 - 22h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/direita-se-calou-nas-redes-sobre-morte-docongoles-moise-mostra-analise.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 11:07:20
Título: Leonardo Boff: “O capitalismo é profundamente anticristão”
Descrição: Teólogo defende a Ecologia Integral, proposta que influenciou
inclusive o Papa Francisco na carta Laudato Si
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/leonardo-boff-o-capitalismo-eprofundamente-anticristao

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-13 17:57:30
Título: Por que a América Latina se tornou novo 'lixão' dos EUA
Descrição: Desde 2018, os níveis americanos de exportação de resíduos plásticos
para países da região aumentaram consideravelmente, e, em 2021, um novo recorde
foi batido.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60304415?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Congresso em Foco
Título: Barroso volta a defender o bloqueio do Telegram
Descrição: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto
Barroso, voltou a falar sobre o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram.
“Qualquer plataforma que não queira se submeter às leis brasileiras deve ser
simplesmente suspensa. Na minha casa, entra quem eu quero e quem cumpre as
minhas regras”, disse, em entrevista ao Globo publicada neste [ ]The post
Barroso volta a defender o bloqueio do Telegram appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/barroso-volta-a-defender-obloqueio-do-telegram/
Fonte: Poder360
Título: Pressionado pelo governo alemão, Telegram bloqueia 64 canais
Descrição: Aplicativo estaria abrigando grupos considerados \desinformativos\ e
canais usados para organizar manifestações violentas
Url :https://www.poder360.com.br/tecnologia/pressionado-pelo-governo-alemaotelegram-bloqueia-64-canais/
Fonte: Montedo
Data: 2022-02-13
Título: STF pede explicações do general Heleno sobre garimpo no Amazonas
Descrição: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF),
solicitou informações ao general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, sobre autorizações de
atividades de garimpo em área da Amazônia conhecida como “Cabeça do Cachorro”,
que concentra diversas terras indígenas e unidades de conservação no Município
de São Gabriel da Cachoeira (AM). Diante da relevância e da repercussão da
matéria, as manifestações, a serem prestadas em 10 dias, vão auxiliar a Corte no
julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 924, que trata do tema. A ação foi ajuizada pelo Partido Verde (PV)
contra atos de assentimento prévio para extração de ouro na região expedidos
pelo general Heleno, na condição de secretário-executivo do Conselho de Defesa
Nacional (CDN). O PV alega, entre outros pontos, que as comunidades afetadas não
foram ouvidas, como exige a Constituição Federal, e que a instalação de garimpos
de ouro na região causará danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde das
populações indígenas e ribeirinhas locais, em razão da contaminação do solo e
das águas por mercúrio
Url : https://www.montedo.com.br/2022/02/13/stf-pede-explicacoes-do-generalheleno-sobre-garimpo-no-amazonas/
Fonte: Portal de Notícias
Data: 2022-02-09
Título: Negócio de R$ 1,8 bilhão: um dos maiores donos de terras do Brasil faz
investimentos no Piauí
Descrição: O catarinense Ricardo Faria, que criou a companhia de grãos Terrus,
assinou a compra da Insolo, por R$ 1,8 bilhão. Juntas, as companhias têm 120 mil
hectares de área para produção. Ele assumiu a 5ª posição no ranking de maiores
áreas de produção do país. Considerando tamanho, fica atrás da líder, SLC
Agrícola, que com aquisição da Terra Santa, passa a ter o equivalente a 660 mil
hectares e é seguida por Grupo Bom Futuro, Amaggi e Scheffer, nessa ordem. O
nome da empresa combinada será apenas Insolo, que já carrega reconhecimento do
mercado. “Vamos aproveitar a marca, que se consolidou ao longo dos últimos 20
anos.” A Insolo pertencia a um fundo cujos recursos são do endowment da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Url : https://www.portalenoticias.com.br/negocio-de-r-18-bilhao-um-dos-maioresdonos-de-terras-do-brasil-faz-investimentos-no-piaui/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-13
Título: Os Estados Unidos precisam da crise da Ucrânia para prejudicar a
economia européia e legitimar sua presença militar.
Descrição: A medida que a crise na Ucrânia se torna cada vez mais complexa, com
os Estados Unidos afirmando que a Rússia está planejando uma invasão iminente
enquanto Moscou continua a negá-la e acusando Washington de espalhar o medo
através da desinformação, analistas chineses disseram que Washington precisa que
a crise continue a se agravar mesmo que a Rússia não tenha intenção de usar a
força. Analistas chineses disseram no domingo que a manutenção da intensidade da
crise beneficiará os Estados Unidos em diversas áreas: legitimando sua presença
militar na Europa ao demonizar a Rússia e envenenar os laços Rússia-UE,
aumentando a incerteza e a preocupação de prejudicar a economia da zona do euro
para que haja mais fuga de capitais do continente para os Estados Unidos para
aliviar a pressão inflacionária americana, e usando a tensão para criar
problemas para os laços China-Rússia. Portanto, os EUA estão usando todos os
meios para manter a tensão, incluindo a difusão de desinformação e o reforço de
implantações militares para provocar a Rússia; em outras palavras, os EUA estão
sacrificando a segurança da Ucrânia a serviço de sua própria estratégia para
competir com a Rússia, disseram especialistas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252149.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 15:47:21
Título: Consulta de dinheiro \esquecido\ em bancos volta ao ar nesta segunda,
confira o passo a passo
Descrição: Sistema de Valores a Receber do Banco Central estará disponível de
forma virtual, entenda como acessar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/consulta-de-dinheiro-esquecidoem-bancos-volta-ao-ar-nesta-segunda-confira-o-passo-a-passo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-13 11:07:12
Título: Cercada por soja, comunidade cobra regularização do Quilombo Grotão (TO)
Descrição: Área está sendo invadida por grileiros e famílias não quilombolas,
após dez anos de decreto presidencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/13/cercada-por-soja-comunidadecobra-regularizacao-do-quilombo-grotao-to
Fonte: Poder360
Título: Pelé volta a ser internado para tratamento de câncer
Descrição: Aos 81 anos, rei do futebol enfrenta tumor no cólon com sessões
mensais de quimioterapia no Hospital Albert Einstein
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/pele-volta-a-ser-internado-paratratamento-de-cancer/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 18:30:47
Título: Presidente ucraniano convida Joe Biden a visitar Kiev ‘nos próximos
dias’
Descrição: Os Estados Unidos reiteraram neste domingo que a Rússia pode invadir
o país vizinho a qualquer momento
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/presidente-ucraniano-convida-joebiden-a-visitar-kiev-nos-proximos-dias/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 18:14:11
Título: Novo modelo de aliança pode ser embrião para formar partidos
Descrição: Por enquanto, as siglas ainda estão mais preocupadas se os arranjos
estaduais vão permitir que a negociação avance

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-modelo-de-alianca-pode-serembriao-para-formar-partidos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 13:55:13
Título: Ministro do STF indicado por Bolsonaro decide continuar à frente de
processo contra o presidente
Descrição: André Mendonça rejeita pedido de senador de oposição para deixar de
ser o relator de caso que tem por objetivo apurar conduta de Bolsonaro na
demissão de servidores do Iphan
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministro-do-stf-indicado-porbolsonaro-decide-continuar-a-frente-de-processo-contra-o-presidente/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 12:30:41
Título: Janaina Paschoal: ‘Lula se movimenta para unir e bolsonarismo insiste no
isolamento’
Descrição: Para deputada, nomes de generais cogitados para compor a chapa com o
presidente Jair Bolsonaro não são os melhores
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/janaina-paschoal-lula-semovimenta-para-unir-e-bolsonarismo-insiste-no-isolamento/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 10:19:27
Título: Visita de Bolsonaro à Rússia: um ‘péssimo’ timing
Descrição: Para analistas, a viagem do brasileiro dificilmente poderia acontecer
em pior hora e responde a preocupações políticas domésticas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/visita-de-bolsonaro-a-russia-umpessimo-timing/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 08:09:14
Título: Em entrevista, Bolsonaro cita ‘dificuldades’ para renovar concessão da
TV Globo
Descrição: 'Da minha parte, para todo mundo, você tem que estar em dia. Não
vamos perseguir ninguém, nós apenas faremos cumprir a legislação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-entrevista-bolsonaro-citadificuldades-para-renovar-concessao-da-tv-globo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 07:00:23
Título: Projeto celebra em álbum, filme e exposição benzedeira de 108 anos
Descrição: Registro em diversas linguagens artísticas da centenária Vó Francisca
mantém a memória da prática no Mato Grosso
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/projeto-celebra-emalbum-filme-e-exposicao-benzedeira-de-108-anos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-13 06:00:54
Título: CARTUM: “Minha opinião!”
Descrição: Cartum de Venes Caitano, publicado em 13 de fevereiro de 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/venes/cartum-minha-opiniao-2/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-13 10:54:36
Título: PCdoB reelege Luciana Santos e divulga resolução sobre a federação
partidária, confira
Descrição: O PCdoB reelegeu no sábado (12/02) Luciana Santos, vice-governadora
de Pernambuco, como presidente nacional do PCdoB e o partido vermelho aprovou
uma resolução sobre a conclusão da Federação PT, PCdoB, PSB e PV. O Comitê
Central do PCdoB em reunião que se encerou neste sábado aprovou uma resolução
política que Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pcdob-reelege-luciana-santos-e-divulgaresolucao-sobre-a-federacao-partidaria-confira/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-14 05:05:11
Título: Consultor de tecnologia que recrutava pelo LinkedIn é acusado de assédio
em entrevista de emprego e violência doméstica
Descrição: Bruno Bianchi procurava mulheres para vaga de vendedora, mas a
entrevista se transformou num pesadelo para uma delas.The post Consultor de
tecnologia que recrutava pelo LinkedIn é acusado de assédio em entrevista de
emprego e violência doméstica appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/14/consultor-de-tecnologia-que-recrutavapelo-linkedin-e-acusado-de-assedio-em-entrevista-de-emprego-e-violenciadomestica/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-13 23:24:40
Título: Ucrânia quer reunião com Rússia em até 48 horas para discutir escalada
de tensão
Descrição: Ucrânia acusa Rússia de ignorar pedidos para explicar acúmulo de
tropas nas fronteiras e convoca reunião.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60370931?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-13 00:00:00
Título: Código eleitoral histórico faz 90 anos com legado de inovações e uso
político de Vargas
Descrição: Em 24 de fevereiro de 1932, Getúlio Vargas assinava o decreto que
instituiu o primeiro Código Eleitoral do país em meio a um período de grande
instabilidade política.Leia mais (02/13/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/codigo-eleitoral-historico-faz-90-anos-com-legado-deinovacoes-e-uso-politico-de-vargas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-13 00:00:00
Título: PT restringe candidaturas a governador para priorizar Lula e Congresso
Descrição: Disposto a solidificar pontes para um eventual segundo turno
presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem conduzido
pessoalmente acordos que privilegiam potenciais aliados nas disputas regionais,
em detrimento de nomes do próprio PT.Leia mais (02/13/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/pt-restringe-candidaturas-a-governador-para-priorizar-lula-econgresso.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-13 00:00:00
Título: Na contramão da pré-campanha de Bolsonaro, apoiadores continuam com
ataques à vacinação
Descrição: Enquanto a pré-campanha de Jair Bolsonaro tenta reverter o desgaste
causado pelo discurso contra as vacinas, apoiadores do presidente ainda mantêm o
tema em pauta em suas páginas e canais nas redes sociais.Leia mais (02/13/2022 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/na-contramao-da-pre-campanha-de-bolsonaroapoiadores-continuam-com-ataques-a-vacinacao.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-13 08:57:32

Título: EUA espalham histeria belicosa em torno da Rússia para impedir abertura
de Nord Stream 2, diz mídia
Descrição: Estados Unidos espalham histeria em torno da \guerra\ com Rússia para
impedir a abertura do recém-construído gasoduto Nord Stream 2 (Corrente do Norte
2), escreve David Hendrickson, professor emérito de Ciência Política no Colorado
College, em seu artigo na revista The National Interest.
Url :https://br.sputniknews.com/20220213/eua-espalham-histeria-belicosa-emtorno-da-russia-para-impedir-abertura-de-nord-stream-2-diz-midia-21375590.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Forças israelenses matam palestinos durante batida em aldeia
Descrição: 14 de fevereiro de 2022, 2:41Ramallah, 14 de fevereiro (Prensa
Latina) Soldados israelenses mataram um palestino de 17 anos e feriram outros 20
durante uma batida na aldeia de Silat al Harithiya, no norte da Cisjordânia,
fontes oficiais informaram hoje.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508006&SEO=fuerzas-israeliesmatan-a-palestino-durante-incursion-en-aldea

