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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-14 23:00:37
Título: Não haverá guerra com a Ucrânia porque Bolsonaro estará em Moscou, 
ironiza Pravda, tradicional jornal russo
Descrição: O tradicional jornal russo Pravda, que em português significa 
Verdade, matou nesta segunda-feira (14/02) dois coelhos com uma só cajadada 
ironizando da mídia ocidental e do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está 
voando para um encontro com o presidente da Rússia Vladimir Putin.  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nao-havera-guerra-com-a-ucrania-porque-
bolsonaro-estara-em-moscou-ironiza-pravda-tradicional-jornal-russo/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-15 06:01:44
Título: Após concluírem exercícios no sul e oeste do país, tropas russas 
retornam às suas bases militares
Descrição: O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, afirmou 
que o Exército russo segue com manobras em grande escala, que envolvem todos os 
distritos militares, frotas e forças aerotransportadas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220215/apos-concluirem-exercicios-no-sul-e-
oeste-do-pais-tropas-russas-retornam-as-suas-bases-militares-21410579.html

Fonte: Jornal do Brasil 27-10-1987 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
Data: 27/10/1987
Título: Coronel aponta manobra da extrema direita. O plano de explodir bombas em
quartéis (imputado a Bolsonaro e outro capitão) e outros protestos de oficiais 
das Forças Armadas contra baixos salários encobrem, na verdade, “um movimento 
mais amplo, com ramificações”, articulado com a extrema direita civil e militar.
Url :  http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/02/Coronel-Aponta-
Extrema-Direita.pdf 

Fonte: Jornal do Brasil – 30-12-1987 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil
Data: 30/12/1987 
Título: Newton Cruz será ouvido sobre bombas nos quartéis . O General da Reserva
R-1 Newton Cruz será uma das testemunhas do Capitão Jair Bolsonaro no Conselho 
de Justiça .
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/02/NewtonCruz-
Testemunha-para-Bolsonaro.pdf 

Fonte: Jornal do Brasil – 27-02-1988 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil
Data : 27/02/1988
Título: Exército afasta por mentira capitães conspiradores. O Ministro do 
Exército, Leonidas Pires Gonçalves, acolheu sugestão de afastar das Forças 
Armadas os capitães Jair Messias Bolsonaro e Fábio Passos da Silva porque eles 
faltaram com a “honra e a verdade”.
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/02/Bolsonaro-Mentira.pdf

Fonte: Jornal do Brasil 19-03-1989 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
Data: 19/03/1989 
Título: Bolsonaro contrata Luiz Renato de Oliveira Cruz, como chefe de Gabinete,
Renato é o filho do Chefe do SNI durante o governo Figueredo, General Newton 
Cruz.
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/02/Filho-General-Newton-
Cruz-Contratado-Bolsonaro.pdf 

Fonte: G1
Data: 2022-02-13
Título: Exclusivo: armas compradas legalmente vão parar nas mãos de criminosos, 
aponta levantamento
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Descrição: O Fantástico teve acesso a esse levantamento com exclusividade. No 
topo das cinco armas mais apreendidas está o revólver calibre .38, com 42% dos 
registros. Depois vem a pistola .40, o revólver .32, a pistola .380 e o revólver
.22. Os tipos de arma e calibre coincidem com o perfil das cinco armas mais 
desviadas. Foram comparados também o calibre e a marca. Quase todos os tipos e 
marcas de armas mantêm a mesma relação, o que indica, segundo os pesquisadores, 
que o crime se abastece, na maioria das vezes, de armas compradas legalmente. 
Url : https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/02/13/exclusivo-armas-
compradas-legalmente-vao-parar-nas-maos-de-criminosos-aponta-levantamento.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 13:20:02
Título: No Distrito Federal, mortalidade é 33 vezes maior entre não-vacinados 
Descrição: Cerca de 85% dos óbitos por covid-19 em 2022 ocorreram entre pessoas 
sem imunização completa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/no-distrito-federal-mortalidade-
e-33-vezes-maior-entre-nao-vacinados

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-14
Título: Lewandowski proíbe governo de receber queixas antivacina no Disque 100
Descrição: Ministro afirmou que Executivo deve incentivar a vacinação em massa, 
em vez de praticar atos que desestimulem o processo de imunização.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/lewandowski-proibe-
governo-de-receber-queixas-antivacina-no-disque-100/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 19:47:48
Título: \PL do Veneno\ causará \danos irreparáveis\, diz Fiocruz em nota enviada
aos senadores
Descrição: Aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta (9), proposta 
agora aguarda avaliação do Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/pl-do-veneno-causara-danos-
irreparaveis-diz-fiocruz-em-nota-enviada-aos-senadores

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 15:46:11
Título: Carrefour é condenado por vender alimentos com agrotóxicos proibidos e 
acima do limite
Descrição: Supermercado da rede foi autuado por vender morango e alface com 
substâncias fora do permitido. Em alguns estados, empresa se recusou a mudar 
fornecedores
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/carrefour-e-condenado-por-vender-
alimentos-com-agrotoxicos-proibidos-e-acima-do-limite/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 12:44:45
Título: Mineração artesanal: decreto de Bolsonaro estimula garimpo na Amazônia 
para atender empresários
Descrição: Medida é ataque ao meio ambiente e facilita trabalho escravo, diz 
Movimento Pela Soberania Popular na Mineração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/mineracao-artesanal-decreto-de-
bolsonaro-estimula-garimpo-na-amazonia-para-atender-empresarios

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 10:53:57
Título: Analfabetismo volta a crescer e expõe falta de políticas públicas, 
aponta presidente da CNTE
Descrição: Estudo aponta que 41% das crianças de 6 e 7 anos não sabem ler e 
escrever, especialista descreve erros e desafios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/analfabetismo-volta-a-crescer-e-
expoe-falta-de-politicas-publicas-aponta-presidente-do-cnte

Fonte: CUT 
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Data: 2022-02-14
Título: 'Decepção' e 'vergonha' são os sentimentos mais associados ao governo Bolsonaro
Descrição: 'Decepção' e 'vergonha' são os sentimentos mais associados ao governo
de Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Genial/Quaest.
De acordo com coluna de política do jornal Estado de S. Paulo, o levantamento 
que mapeou o sentimento da população em relação à gestão federal apontou que 
"decepção”, com 36%, é o sentimento mais relacionado ao governo pelos 
entrevistados. Em segundo lugar vem a 'vergonha', com 30% e em terceiro o 
desapontamento, com 19%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/decepcao-e-vergonha-sao-os-sentimentos-
mais-associados-ao-governo-bolsonaro-871b 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-14
Título: Empresários, artistas, juristas e intelectuais lançam manifesto pela 
eleição de Lula no primeiro turno
Descrição: Lista inclui Chico Buarque, Boris Fausto, Sepúlveda Pertence, Milton 
Seligman, Marco Aurélio Carvalho, Bernardo Ricupero e Rosângela Lyra, entre 
muitos outros
Url : https://www.brasil247.com/poder/empresarios-artistas-juristas-e-
intelectuais-lancam-manifesto-pela-eleicao-de-lula-no-primeiro-turno 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Parlamentares pedem desculpas em nome do Estado brasileiro à família de 
Moïse
Descrição: Em uma missão especial na cidade do Rio de Janeiro, parlamentares se 
encontraram nesta segunda-feira (14) com familiares do congolês Moïse Kabagambe,
morto a pauladas no dia 24 de janeiro, quando foi cobrar o pagamento de duas 
diárias atrasadas no quiosque onde trabalhava na praia da Barra da Tijuca, zona 
oeste do Rio. Houve pedido [ ]The post Parlamentares pedem desculpas em nome do 
Estado brasileiro à família de Moïse appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/parlamentares-pedem-desculpas-
em-nome-do-estado-brasileiro-a-familia-de-moise/

Fonte: Jacobin
Data: 2022-02-12
Título: A história da barbárie imperialista no Congo
Descrição: Möise Kabagambe, o jovem trabalhador brutalmente assassinado, chegou 
ao Brasil fugindo da guerra civil que se arrastava por anos no Congo e já deixou
meio milhão de congoleses refugiados ao redor do mundo. Essa trágica história, 
além de expor o racismo e xenofobia da nossa sociedade, revela a catástrofe 
social que o ocidente capitalista impôs ao Congo e aos países colonizados.
Url : https://jacobin.com.br/2022/02/a-historia-da-barbarie-imperialista-no-
congo/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 15:18:04
Título: Rio de Janeiro: vereador bolsonarista Gabriel Monteiro é expulso de 
palco em show de rap 
Descrição: O youtuber e vereador é famoso por invadir instituições públicas sem 
autorização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/rio-de-janeiro-vereador-
bolsonarista-gabriel-monteiro-e-expulso-de-palco-em-show-de-rap

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-15 05:00:52
Título: Pesquisa mostra que negros são a maioria dos abordados pela polícia
Descrição: RIO — Uma pesquisa que será lançada nesta terça-feira mostra a raiz 
de casos como o do entregador Yago Corrêa de Souza, de 21 anos, preso 
injustamente semana passada após comprar pão na Favela do Jacarezinho: o racismo
na abordagem policial. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pesquisa-mostra-que-negros-sao-maioria-dos-
abordados-pela-policia-25394648
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 18:30:55
Título: Vendedor de balas morto por PM de folga em Niterói (RJ) juntava dinheiro
para festa da filha
Descrição: Polícia Militar diz que agente reagiu a tentativa de roubo, versão de
testemunhas afirma que não houve crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/vendedor-de-balas-morto-por-pm-
de-folga-em-niteroi-rj-juntava-dinheiro-para-festa-da-filha

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 21:30:14
Título: Ato em Fortaleza protesta em memória da travesti Sofia Gisely, 
assassinada a pedradas no Ceará
Descrição: Manifestação ocorre nesta terça (15), às 10h, em frente à Secretaria 
de Segurança Pública, Sofia foi morta na sexta (11)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/ato-em-fortaleza-protesta-em-
memoria-da-travesti-sofia-gisely-assassinada-a-pedradas-no-ceara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 18:19:29
Título: Seca no RS: mais de 200 mil produtores atingidos, e prejuízos acima de 
R$ 33 bilhões
Descrição: Estiagem que assola o estado derruba a produção de soja, milho e 
leite, e deixa propriedades sem acesso à água
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/seca-no-rs-mais-de-200-mil-
produtores-atingidos-e-prejuizos-acima-de-r-33-bilhoes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 17:55:08
Título: Entrada da Ucrânia na Otan está \fora da agenda\, diz chanceler alemão 
em Kiev
Descrição: Na véspera de viagem a Moscou, Olaf Scholz descarta entrada da 
Ucrânia na aliança militar ocidental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/entrada-da-ucrania-na-otan-esta-
fora-da-agenda-diz-chanceler-alemao-em-kiev

Fonte: Vatican News - Português
Título: Ucrânia: Dell'Olio (Mosaico da Paz), \decepcionante silêncio e 
imobilidade da Onu\
Descrição: \Muito francamente, enquanto a crise na Ucrânia é dolorosa e 
esperamos que não degenere em conflito armado, o silêncio e a imobilidade da 
organização supranacional que foi criada há 77 anos ‘para salvar as gerações 
futuras do flagelo da guerra’ (Carta das Nações Unidas) é decepcionante\: afirma
padre Tonio Dell'Olio (presidente da Pro Civitate Christiana de Assis e da 
Comissão Espírito de Assis) em uma contribuição publicada esta segunda-feira, 14
de fevereiro, no site de \Mosaico da Paz\                    Leia tudo          
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-02/ucrania-mosaico-da-paz-
decepcionante-silencio-imobilidade-da-onu.html

Fonte: MST
Data: 2022-02-14
Título: Nosso querido Révero, nosso palhaço se encantou!
Descrição: É com tristeza que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
comunica o falecimento do companheiro Révero Ribeiro. Artista e Educador 
Popular, integrava o Coletivo Nacional de Cultura do MST, atuando na Escola 
Nacional Florestan Fernandes. Révero, um militante… militante! De início, um 
grande admirador do MST, tornou-se um apoiador, defensor da Reforma Agrária 
Popular, e pela sua militância logo, logo entrou definitivamente nas nossas 
fileiras e trincheiras. Juntou-se ao MST em Santa Catarina, inicialmente como 
educador no PRONERA. Andou por todo canto do estado, depois se foi pelo Brasil e
representou o Movimento também em atividades internacionais. Uma pessoa de 
sorriso fácil que trouxe para a luta a alegria crítica dos palhaços, plantou 
amor às causas libertárias, à revolução!

https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-02/ucrania-mosaico-da-paz-decepcionante-silencio-imobilidade-da-onu.html
https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-02/ucrania-mosaico-da-paz-decepcionante-silencio-imobilidade-da-onu.html
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/entrada-da-ucrania-na-otan-esta-fora-da-agenda-diz-chanceler-alemao-em-kiev
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/entrada-da-ucrania-na-otan-esta-fora-da-agenda-diz-chanceler-alemao-em-kiev
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/ato-em-fortaleza-protesta-em-memoria-da-travesti-sofia-gisely-assassinada-a-pedradas-no-ceara
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/ato-em-fortaleza-protesta-em-memoria-da-travesti-sofia-gisely-assassinada-a-pedradas-no-ceara
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/seca-no-rs-mais-de-200-mil-produtores-atingidos-e-prejuizos-acima-de-r-33-bilhoes
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/seca-no-rs-mais-de-200-mil-produtores-atingidos-e-prejuizos-acima-de-r-33-bilhoes
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/vendedor-de-balas-morto-por-pm-de-folga-em-niteroi-rj-juntava-dinheiro-para-festa-da-filha
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/vendedor-de-balas-morto-por-pm-de-folga-em-niteroi-rj-juntava-dinheiro-para-festa-da-filha


Url : https://mst.org.br/2022/02/14/nosso-querido-revero-nosso-palhaco-se-
encantou/ 

Fonte: JC
Data: 2022-02-13
Título: Comunidade vive com medo debaixo do paredão da Barragem de Serro Azul. 
Retirada dos moradores não aconteceu
Descrição: Da janela de suas casas, os moradores da Rua da Ponte olham para o 
paredão de 65 metros de altura (um prédio de 22 andares) da Barragem de Serro 
Azul, em Palmares. De tão perto, algumas residências parecem coladas ao morro de
terra avermelhada. A obra, construída para conter as enchentes na Mata Sul e 
aplacar o pânico da população, continua provocando medo. O Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA-Rima) do empreendimento, estabelecia um raio de segurança
de 500 metros da barragem, onde não deveria se ver nenhum sinal de população. 
Mas não foi isso o que aconteceu. O governo de Pernambuco desistiu de 
desapropriar a área e os moradores foram obrigados a ter a barragem como 
vizinha, alguns vivendo a menos de 100 metros do paredão.
Url : https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2022/02/14945499-comunidade-vive-
com-medo-debaixo-do-paredao-da-barragem-de-serro-azul-retirada-dos-moradores-
nao-aconteceu.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 15:55:12
Título: Trabalhadores do IBGE organizam atos para denunciar precarização do 
órgão público nesta terça
Descrição: No Rio de Janeiro, o protesto acontece a partir das 10h da manhã em 
frente a sede da instituição no centro da cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/trabalhadores-do-ibge-organizam-
atos-para-denunciar-precarizacao-do-orgao-publico-nesta-terca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 15:48:07
Título: Polícia Federal contesta fake news e nega que exista novo depoimento de 
Adélio incriminando PT
Descrição: Boato espalhado por perfil no Twitter ligava campanha petista à 
facada, informação é falsa, garante PF a repórter do Uol
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/policia-federal-contesta-fake-
news-e-nega-que-exista-novo-depoimento-de-adelio-incriminando-pt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 14:00:57
Título: Cooperativa de motoristas cria app em Araraquara (SP) e já tem 11 mil 
passageiros cadastrados 
Descrição: App \Bibi Mob\ já tem 11 mil passageiros cadastrados em um mês de 
atuação no interior de SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/cooperativa-de-motoristas-cria-
app-em-araraquara-sp-e-ja-tem-11-mil-passageiros-cadastrados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 12:31:27
Título: Colômbia afasta general do exército após revelação de acordos com o 
narcotráfico 
Descrição: Em áudio revelado, militar aceita aliança com facções do tráfico de 
drogas para combater dissidências das FARC
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/colombia-afasta-general-do-
exercito-apos-revelacao-de-acordos-com-o-narcotrafico

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 19:58:35
Título: Sargento que transportou cocaína em avião da FAB vai a julgamento nesta 
terça
Descrição: Manoel Silva Rodrigues foi flagrado com 37 quilos de droga durante 
missão internacional de Jair Bolsonaro, em 2019
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sargento-que-transportou-cocaina-
em-aviao-da-fab-vai-a-julgamento-nesta-terca/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-14 07:48:11
Título: Sob avaliação do TCU, privatização da Eletrobras vive nova fase da 
disputa
Descrição: TCU atua na fiscalização de processos de desestatização por 
iniciativa própria, com base em competências legais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/14/sob-avaliacao-do-tcu-
privatizacao-da-eletrobras-vive-nova-fase-da-disputa
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 21:14:57
Título: Policial que matou vendedor de balas é preso e deve responder por 
homicídio doloso
Descrição: Homem estava de folga e disparou contra jovem à luz do dia em Niterói
(RJ)
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/policial-que-matou-vendedor-de-
balas-e-preso-por-homicidio-doloso/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 20:36:58
Título: França vê Alckmin ‘99,99%’ no PSB e rechaça comparação com Temer: ‘É de 
absoluta lealdade’
Descrição: 'Acho impossível um fato assim com o Lula e menos ainda pelo 
Alckmin', afirmou o socialista em referência ao golpe de 2016
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/franca-ve-alckmin-9999-no-psb-e-
rechaca-comparacao-com-temer-e-de-absoluta-lealdade/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 19:48:54
Título: Quem tem medo do Fora Já?
Descrição: Em vez de gritarmos somente 'Fora Bolsonaro!', temos que gritar 'Fora
Bolsonaro já!'. Imediatamente, o mais depressa possível. Antes que seja tarde 
demais
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/quem-tem-medo-do-fora-ja/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 18:40:01
Título: Documentos apontam plano de invasão do Exército da Argentina à Venezuela
Descrição: Exercícios militares em 2019, no governo de Maurício Macri, simulavam
intervenção na república bolivariana, diz site
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/documentos-apontam-plano-de-invasao-
do-exercito-da-argentina-a-venezuela/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 17:38:29
Título: ‘Cabe ao STF julgar os ataques de Moro contra a Corte e seus ministros’,
diz advogado de Lula
Descrição: À Jovem Pan, Moro declarou que, ao anular condenações da Lava Jato, o
Supremo manda 'uma mensagem para a sociedade de que o crime compensa'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cabe-ao-stf-julgar-os-ataques-de-
moro-contra-a-corte-e-seus-ministros-diz-advogado-de-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 17:21:20
Título: Novo ‘depoimento’ de Adélio, que impulsiona boato em redes 
bolsonaristas, não existe
Descrição: A PF desmentiu a alegação central de uma ação orquestrada para 
requentar o episódio da facada em 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-depoimento-de-adelio-que-
impulsiona-boato-em-redes-bolsonaristas-nao-existe/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 16:41:26
Título: EUA transferem de Kiev a Lviv sua embaixada na Ucrânia
Descrição: O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Antony Blinken, que 
defendeu que cidadãos americanos deixem a Ucrânia imediatamente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eua-transferem-de-kiev-a-
lviv-sua-embaixada-na-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 16:32:55
Título: Moraes determina que PGR se manifeste sobre relatório que investiga 
Bolsonaro
Descrição: Procedimento apura se o presidente disseminou notícias falas 
envolvendo as eleições de 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/moraes-determina-que-pgr-se-
manifeste-sobre-relatorio-que-investiga-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 16:14:53
Título: Kassio Nunes rejeita encerrar ação que investiga plano de Janot para 
matar Gilmar
Descrição: 'Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não 
conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/kassio-nunes-rejeita-encerrar-acao-
que-investiga-plano-de-janot-para-matar-gilmar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 15:12:20
Título: Pacheco cria comissão para atualizar Lei do Impeachment
Descrição: 'Os problemas da lei já foram apontados em diversas ocasiões pela 
doutrina e jurisprudência como fonte de instabilidade institucional', justifica 
o senador
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-cria-comissao-para-
atualizar-lei-do-impeachment/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 14:21:05
Título: O erro duplo do governo Bolsonaro no combate à inflação
Descrição: O mais grave é o erro de diagnóstico. Para piorar, há, também, erro 
na estratégia seguida por Campos Neto
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/o-erro-
duplo-do-governo-bolsonaro-no-combate-a-inflacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-14 13:47:45
Título: Prefeitos e sindicatos divergem sobre o reajuste de 33% do piso salarial
dos professores
Descrição: Os prefeitos alegam 'insegurança jurídica e fiscal' para prosseguir 
com o reajuste, já os profissionais da educação veem falta de vontade política e
criticam problemas de planejamento
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/prefeitos-e-sindicatos-divergem-
sobre-o-reajuste-de-33-do-piso-salarial-dos-professores/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-14 23:29:29
Título: Morreu Wilson Previdi, 89 anos, destacado dirigente comunista no Paraná
Descrição: O bancário Wilson Previdi, dirigente do PCB (Partido Comunista 
Brasileiro), faleceu nesta segunda-feira (14/02) aos 89 anos. A morte do 
destacado dirigente vermelho repercutiu nos meios políticos. O ex-senador 
Roberto Requião (sem partido), pré-candidato ao governo do Paraná, lamentou a 
perda.  Na juventude acompanhei a luta justa do Previdi,  Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/morreu-wilson-previdi-89-anos-destacado-
dirigente-comunista-no-parana/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-14 20:46:45
Título: Nova pesquisa para presidente promete abalar as estruturas enquanto 
Bolsonaro viaja pela Rússia e Hungria
Descrição: O PoderData promete nova pesquisa presidencial para a próxima quarta-
feira, dia 16 de fevereiro, capaz de abalar as estruturas enquanto Jair 
Bolsonaro (PL) visita Rússia e Hungria. A PoderData é um braço do site Poder360,
do jornalista Fernando Rodrigues, que declarou no TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) valor de R$ 103.715,00  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nova-pesquisa-para-presidente-promete-
abalar-as-estruturas-enquanto-bolsonaro-viaja-pela-russia-e-hungria/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-14 18:30:33
Título: Lula fala pela 1ª vez em rádio da capital do Paraná depois de virar em 
Curitiba
Descrição: Desde o fim do ano passado, o ex-presidente Lula (PT) virou em 
Curitiba e no Paraná. Ele está liderando nas intenções de voto na terra das 
araucárias. Dito isso, o petista concederá pela primeira vez entrevista a uma 
rádio da capital paranaense depois de ficar ilegalmente preso por 580 dias  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-fala-pela-1a-vez-em-radio-da-capital-
do-parana-depois-de-virar-em-curitiba/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-14 17:15:10
Título: Intercept lança Bolsas de Tecnoinvestigações para Pessoas Negras
Descrição: Parceria com Conectas, Data Privacy Brasil e Data Labe seleciona 
quatro repórteres para investigar o uso de tecnologia para violações de 
direitos.The post Intercept lança Bolsas de Tecnoinvestigações para Pessoas 
Negras appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/14/intercept-lanca-bolsas-de-
tecnoinvestigacoes-para-pessoas-negras/
 
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-recrutava-
pelo-linkedin-e-acusado-de-assedio-em-entrevista-de-emprego-e-violencia-
domestica/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-15 06:00:30
Título: Novo caso de feminicídio abala Nova Friburgo uma semana após polêmico 
julgamento que teve pena branda
Descrição: RIO — Mais um caso de feminicídio abalou a cidade de Nova Friburgo, 
na Região Serrana do Rio de Janeiro. A cuidadora de idosos Marcelle Monteiro, de
36 anos, foi morta a facadas e teve o carro incendiado nesta segunda-feira. O 
principal suspeito seria o ex-companheiro da vítima, João Carlos Hotz, de 45 
anos, que está sendo procurado pela Polícia Civil.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/novo-caso-de-feminicidio-abala-nova-friburgo-
uma-semana-apos-polemico-julgamento-que-teve-pena-branda-25394643
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-15 06:00:02
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Título: Designer foi morta com tiros na cabeça e pescoço, polícia investiga 
feminicídio
Descrição: RIO — A principal linha seguida pela Polícia Civil para apurar a 
autoria da morte da designer de interiores Flávia Euflásia da Silva, de 44 anos,
encontrada sem vida no banco do carona de uma caminhonete capotada, neste 
domingo, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, é a de que ela foi vítima de 
feminicídio.Polícia investiga se Flávia foi vítima de feminicídio 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/designer-foi-morta-com-tiros-na-cabeca-
pescoco-policia-investiga-feminicidio-25394283
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-15 06:00:22
Título: Pais de alunos especiais da rede pública municipal do Rio reivindicam 
contratação de profissionais de apoio
Descrição: RIO — Pais e responsáveis de alunos da rede municipal de Educação do 
Rio reclamam da falta de professores e outros profissionais nas escolas públicas
da cidade. Em meio a esse déficit, que no fim do ano passado teria chegado a 
quase 10 mil docentes na capital fluminense, mães de crianças especiais, com 
autismo ou Síndrome de Down, reivindicam a contratação de profissionais 
especializados para seus filhos. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pais-de-alunos-especiais-da-rede-publica-
municipal-do-rio-reivindicam-contratacao-de-profissionais-de-apoio-25393954
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-14 20:52:12
Título: A reação do Canadá que pôs fim a protesto contra passaportes de vacinas
Descrição: Manifestantes no país são uma mistura de cristãos evangélicos, mães 
contra o uso de máscaras, grupos antivacina e moradores da região contrários a 
bloqueios e passaportes vacinais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60382584?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-14 10:39:30
Título: Semana de Arte Moderna: o guarda-roupa modernista de Tarsila do Amaral e
Oswald de Andrade
Descrição: Além da produção artística, o poeta e a pintora paulista reverberam 
há cem anos no imaginário nacional também pelos seus figurinos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60342576?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-14 00:00:00
Título: Bolsonaro amplia poder da Casa Civil, que passa a arbitrar impasses de 
ministros
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto que concede poder 
à Casa Civil de dar a palavra final em divergências de ministérios sobre atos 
normativos. A pasta é comandada por Ciro Nogueira (PP), cacique do centrão.Leia 
mais (02/14/2022 - 22h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/bolsonaro-amplia-poder-da-casa-civil-que-passa-a-arbitrar-
impasses-de-ministros.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-14 00:00:00
Título: Allan dos Santos cria novas contas em redes sociais e debocha de 
Alexandre de Moraes, veja vídeo
Descrição: O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido 
pela polícia, tem adotado uma estratégia de gato e rato com as redes sociais. 
Banido delas, ele tem criado novas contas e publicado conteúdo, até o momento em
que é identificado e novamente bloqueado.Leia mais (02/14/2022 - 22h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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e-debocha-de-alexandre-de-moraes-veja.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-14 00:00:00
Título: Alckmin pede ajuda ao PV para aproximar Márcio França e Haddad
Descrição: Em reunião nesta segunda-feira (14) com José Luiz Penna, presidente 
do PV, Geraldo Alckmin pediu ajuda para tentar resolver a situação entre Márcio 
França (PSB) e Fernando Haddad (PT) em São Paulo.Leia mais (02/14/2022 - 19h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/alckmin-pede-ajuda-ao-pv-para-aproximar-marcio-
franca-e-haddad.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-14 00:00:00
Título: Boulos vai lançar livro sobre ascensão da direita e desafios da esquerda
Descrição: Pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) lança 
em abril um livro em que relata os desafios apresentados pela ascensão da 
direita radical no Brasil e os caminhos e desafios futuros da esquerda. Com o 
título provável de \Esperançar\ (ed. Contracorrente), terá renda doada para as 
cozinhas solidárias do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), do qual ele 
é coordenador.Leia mais (02/14/2022 - 11h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/boulos-vai-lancar-livro-sobre-experiencia-como-
lider-do-movimento-sem-teto-em-sao-paulo.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-14 20:42:00
Título: Projeto aumenta penas de crimes violentos ou sexuais praticados contra 
crianças e adolescentes
Descrição: Dentre os pontos da proposta está a proibição de visita íntima a 
adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação, mesmo se casado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/848359-projeto-aumenta-penas-de-crimes-
violentos-ou-sexuais-praticados-contra-criancas-e-adolescentes%e2%80%a8/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-14 19:52:00
Título: Deputados podem votar duas propostas de socorro ao setor cultural
Descrição: A chamada Lei Paulo Gustavo está na pauta do Plenário nesta semana e 
prevê a liberação de mais de R$ 3,8 bilhões para o setor
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/850623-deputados-podem-votar-duas-
propostas-de-socorro-ao-setor-cultural/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-14 19:37:00
Título: Projeto define regra para desconto, pelos empregadores, das multas nos 
salários dos motoristas
Descrição: Pelo texto, empregado só pagará após esgotadas todas as fases de 
defesa e recurso
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/848734-projeto-define-regra-para-
desconto-pelos-empregadores-das-multas-nos-salarios-dos-motoristas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 15 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (15), marcada pelo começo da viagem do presidente 
Bolsonaro à Rússia, pela primeira reunião face a face de Vladimir Putin com o 
novo chanceler alemão e pelo pedido dos EUA de extraditar o ex-presidente de 
Honduras.
Url :https://br.sputniknews.com/20220215/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-terca-feira-15-de-fevereiro-21410272.html
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-14 19:04:11
Título: TSE anuncia envio de respostas às Forças Armadas sobre segurança 
eleitoral
Descrição: Corte respondeu a várias perguntas de \natureza técnica e com 
diversos graus de complexidade\ enviadas pelas Forças Armadas em meados de 
dezembro. A pedido das forças, conteúdo do documento não foi divulgado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220214/tse-anuncia-envio-de-respostas-as-
forcas-armadas-sobre-seguranca-eleitoral-21405632.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-14 18:01:09
Título: Antes de viajar, Bolsonaro recebe mensagem dos EUA: se posicione a favor
de princípios democráticos
Descrição: Mandatário segue hoje (14) para Moscou e se encontrará com líder 
russo, Vladimir Putin, na quarta-feira (16). Governo Biden é contra a reunião 
entre os dois por conta do delicado momento em que se encontram as relações 
entre Rússia e Ocidente.
Url :https://br.sputniknews.com/20220214/antes-de-viajar-bolsonaro-recebe-
mensagem-dos-eua-se-posicione-a-favor-de-principios-democraticos-21404555.html
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