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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 17:30:37
Título: Em abertura de memorial a vítimas da Covid, cúpula da CPI cobra atitude 
de Aras
Descrição: O relator da comissão, Renan Calheiros, também chamou de 'surreal' a 
decisão da PF de livrar Bolsonaro no caso Covaxin
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-abertura-de-memorial-a-vitimas-
da-covid-cupula-da-cpi-cobra-atitude-de-aras/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: 18 mortos em deslizamentos de terra na região montanhosa do Brasil
Descrição: Brasilia, 16 feb (Prensa Latina) Pelo menos 18 pessoas foram mortas 
em uma região montanhosa do estado brasileiro do Rio de Janeiro após um 
deslizamento de terra causado por fortes chuvas, autoridades confirmaram hoje.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=508487&SEO=ascienden-a-18-los-
muertos-por-deslave-en-region-montanosa-de-brasil

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-15
Título: Polônia se recusa a receber visita de Bolsonaro
Descrição: Um encontro com o presidente Jair Bolsonaro foi rejeitado pelo 
governante polonês, Andrzej Duda. O chefe do executivo brasileiro planejou ir à 
Rússia, Hungria e Polônia, mas seu objetivo não acontecerá. Ele tinha como foco 
conversar com lideranças de extrema-direita. Segundo o Valor, a diplomacia 
brasileira procurou o assessor para temas internacionais, Jakub Kumoch. Foi 
pedido uma reunião com Andrzej, mas houve rejeição no exato momento.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/polonia-recusa-visita-
bolsonaro/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-16
Título: Fachin alerta que TSE pode estar sob ataque hacker, afirma que 
instituições terão seu maior teste e diz "ditadura nunca mais"
Descrição: O ministro Edson Fachin, que tomará posse como presidente do Tribunal
Superior Eleitoral na próxima semana, traçou um cenário alarmista para as 
eleições de 2022, em entrevista aos jornalistas Breno Pires e Wesley Galzo, do 
Estado de S. Paulo. Segundo ele, a Justiça Eleitoral "já pode estar sob ataque 
de hackers", "as instituições democráticas enfrentarão seu maior teste" e o 
Brasil precisará rechaçar o risco de uma nova ditadura.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fachin-alerta-que-tse-pode-estar-sob-
ataque-hacker-afirma-que-instituicoes-terao-seu-maior-teste-e-diz-ditadura-
nunca-mais 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 18:03:57
Título: Procurador pede que MPF abra apuração sobre ataques de Sérgio Camargo a 
Moïse
Descrição: Órgão ligado ao MPF cobra investigação nas esferas civil, criminal e 
administrativa contra o presidente da Fundação Palmares
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/procurador-pede-que-mpf-abra-
apuracao-sobre-ataques-de-sergio-camargo-a-moise/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-15
Título: Gilmar Mendes cobra demissão de Sérgio Camargo após declaração criminosa
sobre Moïse
Descrição: Ministro do STF mandou mensagem a governistas cobrando o afastamento 
do presidente da Fundação Palmares
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Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/gilmar-mendes-cobra-demissao-
de-sergio-camargo-apos-declaracao-criminosa-sobre-moise 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 21:06:34
Título: Por 6 votos a 1, TCU autoriza primeira etapa de venda da Eletrobras, 
julgamento segue em março
Descrição: Sessão foi marcada por divergência de Vital do Rêgo, para quem 
patrimônio estaria subestimado em cerca de R$ 63 bilhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/por-6-votos-a-1-tcu-autoriza-
primeira-etapa-de-venda-da-eletrobras-julgamento-segue-em-marco
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 21:32:38
Título: ‘Um crime de lesa-pátria. Vamos à Justiça’, diz Gleisi sobre 
privatização da Eletrobras
Descrição: O Tribunal de Contas da União aprovou a primeira e mais importante 
etapa do processo de venda da empresa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/um-crime-de-lesa-patria-vamos-a-
justica-diz-gleisi-sobre-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 16:02:21
Título: Vereador Carlos Bolsonaro aproveita viagem do pai e passeia pela Rússia
Descrição: O 'Zero Dois' acompanhou Bolsonaro, por exemplo, em uma visita de uma
hora e meia pelo complexo do Kremlin
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vereador-carlos-bolsonaro-
aproveita-viagem-do-pai-e-passeia-pela-russia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 20:39:22
Título: Cunhado empregado na Embratur não foi único escândalo envolvendo Mario 
Frias, relembre o caso
Descrição: Brasil de Fato já havia revelado que assessora de Frias recebeu 
auxílio emergencial enquanto trabalhava no gabinete
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/cunhado-empregado-na-embratur-
nao-foi-unico-escandalo-envolvendo-mario-frias-relembre-o-caso

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 20:12:31
Título: Bancos batem recorde de lucros nominais em 2021 e ganham R$ 81 bilhões
Descrição: O Itaú lidera o grupo, seguido por Bradesco, Banco do Brasil e 
Santander
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/bancos-batem-recorde-de-lucros-
nominais-em-2021-e-ganham-r-81-bilhoes/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-15 08:16:12
Título: Sebastião Salgado leva sua exposição amazônica ao Brasil   
Descrição: São Paulo, o fotógrafo Sebastião Salgado apresentou ontem sua 
exposição Amazonía em São Paulo, a primeira parada em um tour pelo Brasil da 
mostra com a qual ele procura conscientizar sobre a preservação da maior 
floresta tropical do mundo e das comunidades indígenas.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/cultura/a04n2cul?partner=rss

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-15
Título: Sem crédito para enfrentar a seca, agricultores do Sul e MS protestam nesta quarta
Descrição: Os agricultores familiares que vêm sofrendo as consequências da 
estiagem que já dura três anos na Região Sul do país farão protestos nesta 
quarta-feira (16), das 9h às 16h, nos entroncamentos das estradas federais (BRs)
de seus estados. Eles reivindicam que o governo federal apresente soluções de 
enfrentamento à quebra de safra de alimentos, que provocou uma grave crise 
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econômica nos quatro estados mais afetados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, além do Mato Grosso do Sul (MS).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/sem-credito-para-enfrentar-a-seca-
agricultores-do-sul-e-ms-protestam-nesta-quart-4fb3 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Deputados querem derrubar decreto de estímulo ao garimpo
Descrição: Em resposta à edição por parte do presidente Jair Bolsonaro do 
decreto que prevê a criação de um programa para trabalhar a legalização do 
garimpo na Amazônia, o Pró-Mape, diversos deputados já trabalham na elaboração 
de projetos de decreto legislativo voltados à anulação do ato do presidente. O 
primeiro deputado a protocolar um projeto de [ ]The post Deputados querem 
derrubar decreto de estímulo ao garimpo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/deputados-
querem-derrubar-decreto-de-estimulo-ao-garimpo/

Fonte: Montedo
Data: 2022-02-15
Título: Justiça Militar condena a 14 anos sargento que transportou cocaína em 
avião da FAB
Descrição: A Justiça Militar da União condenou nesta terça-feira o sargento da 
Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues a 14 anos e 6 meses de prisão por tráfico 
internacional de drogas. Ele já se encontra encarcerado em Sevilha, na Espanha, 
onde foi sentenciado a uma pena de 6 anos de prisão e multa de 2 milhões de 
euros.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/02/15/justica-militar-condena-a-14-anos-
sargento-que-transportou-cocaina-em-aviao-da-fab/ 

Fonte: Cooperativa - Chile
Data: 2022-02-15
Título: Fraude do exército: O ex-comandante Izurieta admitiu desviar as despesas
para a família Pinochet
Descrição: De acordo com La Tercera PM, o juiz - que está investigando 
exclusivamente as questões associadas à fraude no exército - detalhou que 
Izurieta disse que fazia parte do desvio de dinheiro para atividades de 
inteligência, assegurando que ele era usado para pagar atividades fora da 
instituição, entre elas as exigências da família do falecido ditador Augusto 
Pinochet ... . Em outra parte de suas declarações, Izurieta comentou que as 
despesas reservadas também foram utilizadas para realizar atividades com 
editores, jornalistas e colunistas, afirmando que elas se destinavam a 
estabelecer boas relações com os editores gerais dos diferentes meios de 
comunicação e a antecipar informações que poderiam afetar a "imagem" do 
exército.
Url : https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-
en-el-ejercito-ex-comandante-izurieta-reconocio-haber-desviado/2022-02-
15/165419.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 19:42:36
Título: Protesto pede justiça para Hiago Bastos, vendedor de balas morto por PM 
no Rio
Descrição: Policial está preso e deve responder por homicídio doloso 
qualificado, corpo do jovem foi sepultado nesta terça (15)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/protesto-pede-justica-para-
hiago-bastos-vendedor-de-balas-morto-por-pm-no-rio

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 19:57:11
Título: PF diz que Moro mente, desconhece a corporação e quer trampolim para 
projeto eleitoral
Descrição: A corporação contestou a afirmação do ex-juiz de que 'hoje não tem 
ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-diz-que-moro-mente-
desconhece-a-corporacao-e-quer-trampolim-para-projeto-eleitoral/

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-en-el-ejercito-ex-comandante-izurieta-reconocio-haber-desviado/2022-02-15/165419.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-en-el-ejercito-ex-comandante-izurieta-reconocio-haber-desviado/2022-02-15/165419.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-en-el-ejercito-ex-comandante-izurieta-reconocio-haber-desviado/2022-02-15/165419.html
https://www.cut.org.br/noticias/sem-credito-para-enfrentar-a-seca-agricultores-do-sul-e-ms-protestam-nesta-quart-4fb3
https://www.cut.org.br/noticias/sem-credito-para-enfrentar-a-seca-agricultores-do-sul-e-ms-protestam-nesta-quart-4fb3
https://www.montedo.com.br/2022/02/15/justica-militar-condena-a-14-anos-sargento-que-transportou-cocaina-em-aviao-da-fab/
https://www.montedo.com.br/2022/02/15/justica-militar-condena-a-14-anos-sargento-que-transportou-cocaina-em-aviao-da-fab/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/deputados-querem-derrubar-decreto-de-estimulo-ao-garimpo/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/deputados-querem-derrubar-decreto-de-estimulo-ao-garimpo/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-diz-que-moro-mente-desconhece-a-corporacao-e-quer-trampolim-para-projeto-eleitoral/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-diz-que-moro-mente-desconhece-a-corporacao-e-quer-trampolim-para-projeto-eleitoral/
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/protesto-pede-justica-para-hiago-bastos-vendedor-de-balas-morto-por-pm-no-rio
https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/protesto-pede-justica-para-hiago-bastos-vendedor-de-balas-morto-por-pm-no-rio


Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 23:28:00
Título: Câmara adia para próxima semana votação da “Lei Paulo Gustavo”
Descrição: Proposta socorre com R$ 3 bilhões setor cultural, que vem sendo 
fortemente impactado pela pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/camara-adia-para-proxima-semana-
votacao-da-lei-paulo-gustavo

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-15 09:07:02
Título: Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta, morre aos 81 anos
Descrição: Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta que fez parte do cinema novo 
morreu aos 81 anos de idade na madrugada desta terça-feira (15).
Url :https://br.sputniknews.com/20220215/arnaldo-jabor-jornalista-e-cineasta-
morre-aos-81-anos-21413008.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 19:02:23
Título: Ex-presidente Juan Orlando Hernández é preso em Honduras, acusado de 
narcotráfico 
Descrição: Polícia Nacional e agentes do Departamento Antidrogas (DEA) detiveram
o ex-mandatário, que pode ser extraditado aos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/ex-presidente-juan-orlando-
hernandez-e-preso-em-honduras-acusado-de-narcotrafico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 18:16:47
Título: China defende \diálogo e negociação\ para crise ucraniana: \Sem incitar 
conflitos\
Descrição: Pequim diz que Acordo de Minsk é caminho para solucionar tensão entre
Ucrãnia e Rússia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/china-defende-dialogo-e-
negociacao-para-crise-ucraniana-sem-incitar-conflitos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 18:16:19
Título: Presidente da Colômbia se reúne com secretário da Otan e volta a atacar 
Venezuela 
Descrição: Duque afirmou que Venezuela ameaça a paz regional, sem comentar 
índices de violência no território colombiano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/presidente-da-colombia-se-reune-
com-secretario-da-otan-e-volta-a-atacar-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 18:00:28
Título: STJ confirma indenização para família de Amarildo, mas ministra pede 
mais tempo para análise
Descrição: Pedreiro foi sequestrado, torturado e assassinado por PMs da UPP da 
Rocinha (RJ) em 2013 e seu corpo nunca apareceu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/stj-confirma-indenizacao-para-
familia-de-amarildo-mas-ministra-pede-mais-tempo-para-analise
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 15:29:20
Título: Periferia do Distrito Federal entra em cartaz no Festival de Cinema de 
Berlim
Descrição: Cineasta Adirley Queirós estreia seu novo filme num dos festivais 
mais importantes do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/periferia-do-distrito-federal-
entra-em-cartaz-no-festival-de-cinema-de-berlim
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 15:17:34
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Título: Ambulantes fazem protesto no Rio de Janeiro por benefício maior após 
cancelamento do carnaval
Descrição: Representantes dos camelôs foram recebidos na Prefeitura e cobraram 
promessas de campanha de Eduardo Paes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/ambulantes-fazem-protesto-no-
rio-de-janeiro-por-beneficio-maior-apos-cancelamento-do-carnaval
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 13:18:04
Título: Padre Lancellotti diz que acusações contra vereador de Curitiba são \
invencionice e fake news\
Descrição: Em live nesta segunda (14), Padre pediu aos \irmãos de Curitiba\ que 
não permitam uma injustiça contra o vereador do PT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/padre-lancellotti-diz-que-
acusacoes-contra-vereador-de-curitiba-sao-invencionice-e-fake-news
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 12:28:06
Título: “Kataguiri não intimida nem um segundo do meu sono”, diz Ivan Valente 
sobre processo judicial 
Descrição: O deputado do DEM anunciou que irá processar 17 pessoas pela acusação
de apologia ao nazismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/kataguiri-nao-intimida-nem-um-
segundo-do-meu-sono-diz-ivan-valente-sobre-processo-judicial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 11:23:33
Título: ARTIGO | Precisamos combater a cultura de extermínio da juventude
Descrição: Queremos ser televisionados não por nossas dores, mas por resultados 
de investimentos em educação, cultura e esporte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/artigo-precisamos-combater-a-
cultura-de-exterminio-da-juventude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-15 09:35:32
Título: Advogado também nega novo depoimento de Adélio à PF e classifica como \
fake news\ menção ao PT
Descrição: Polícia Federal desmentiu boato na segunda-feira (14), fake news foi 
espalhada no Twitter e difundida por bolsonaristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/15/advogado-tambem-nega-novo-
depoimento-de-adelio-a-pf-e-classifica-como-fake-news-mencao-ao-pt
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 21:11:06
Título: Câmara aprova PEC que aumenta idade máxima para nomeação de ministros do
STF
Descrição: O texto ainda se aplica ao ingresso de juízes e ministros no STJ, nos
TRFs, no TST e em outras cortes superiores
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-aprova-pec-que-aumenta-
idade-maxima-para-nomeacao-de-ministros-do-stf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 20:32:05
Título: Após encontro com Lula, Wagner diz que mantém pré-candidatura ao governo
da Bahia
Descrição: 'Política é assim: se conversa muito até se chegar a um consenso', 
afirmou o senador após a reunião
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-encontro-com-lula-
wagner-diz-que-mantem-pre-candidatura-ao-governo-da-bahia/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 20:08:37
Título: PGR diz que aguarda provas da CPI para analisar denúncias contra 
Bolsonaro
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Descrição: Senadores ameaçam protocolar pedido de impeachment contra Augusto 
Aras se a PGR não encaminhar uma decisão sobre o indiciamento até o carnaval
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-diz-que-aguarda-provas-da-cpi-
para-analisar-denuncias-contra-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 19:56:40
Título: Lira defende lei ampla sobre fake news: ‘Não vamos fazer disputa 
nacional pelo Telegram’
Descrição: O presidente da Câmara disse que pretende votar na próxima semana o 
projeto que criminaliza o disparo em massa de fake news e cria regras de conduta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-defende-lei-ampla-sobre-fake-
news-nao-vamos-fazer-disputa-nacional-pelo-telegram/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 19:47:09
Título: Júri absolve 7 policiais por chacina de suspeitos pela morte de Toninho 
do PT
Descrição: Eles foram julgados por um conselho de sentença formado por sete 
jurados no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/juri-absolve-7-policiais-por-
chacina-de-suspeitos-pela-morte-de-toninho-do-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 19:08:38
Título: Moraes revoga a prisão domiciliar do bolsonarista Zé Trovão
Descrição: A decisão mantém o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e a 
proibição do acesso a redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-revoga-a-prisao-
domiciliar-do-bolsonarista-ze-trovao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 17:18:17
Título: STJ forma maioria e mantém indenização para familiares de Amarildo, 
morto em 2013
Descrição: Pedreiro desapareceu, e o estado foi responsabilizado pelo óbito, a 
Justiça determinou ressarcimento a filhos e irmãos
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stj-forma-maioria-e-mantem-
indenizacao-para-familiares-de-amarildo-morto-em-2013/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-15 16:18:54
Título: Em ‘Gótico Nordestino’, Cristhiano Aguiar usa a fantasia e o horror para
retratar o Brasil
Descrição: O autor, que nasceu na Paraíba, fala sobre seu processo criativo, os 
desafios de se trabalhar com o conto e de como o gótico o permite falar sobre o 
Brasil do presente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/em-gotico-nordestino-cristhiano-
aguiar-usa-a-fantasia-e-o-horror-para-retratar-o-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-16 02:04:11
Título: Vanhoni relata encontro com Lula: ‘está otimista com a candidatura de 
Roberto Requião no Paraná’
Descrição: O ex-deputado Angelo Vanhoni, presidente do PT de Curitiba, se 
encontrou com o ex-presidente Lula nesta terça-feira (15/02) em São Paulo. 
Vanhoni esteve hoje na fundação Perseu Abramo, na capital paulista, conversando 
sobre o núcleo de políticas públicas do Paraná, quando se encontrou Lula e a 
presidente nacional do PT,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/vanhoni-relata-encontro-com-lula-esta-
otimista-com-a-candidatura-de-roberto-requiao-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2022-02-15 14:20:36
Título: Lula: “Sergio Moro sem toga é um homem que não vale nada” [vídeo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça 
(15/02) à rádio Banda B, de Curitiba, disse que o ex-juiz e ex-ministro Sergio 
Moro (Podemos) não vale nada sem a toga. Perguntado se concordava com análise do
senador Jaques Wagner (PT-BA), segundo qual Moro seria o candidato mais  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-sergio-moro-sem-toga-e-um-homem-que-
nao-vale-nada-video/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-15 03:00:00
Título: Bolsonarismo como identidade coletiva, a lógica sacrificial e a 
brutalização dos afetos. Entrevista especial com Rodrigo Nunes
Descrição:  
Mais de 300 mil mortos numa pandemia que nunca arrefece, uma crise econômica e 
social que pare [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608123-bolsonarismo-como-identidade-coletiva-a-
logica-sacrificial-e-a-brutalizacao-dos-afetos-entrevista-especial-com-rodrigo-
nunes
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-16 06:00:07
Título: Entregador de aplicativo é morto e esquartejado após levar a mãe em casa
em Benfica. Família acusa o tráfico
Descrição: RIO — Depois de lanchar com a mãe em frente à casa de uma amiga dela,
na noite de 29 de janeiro, o entregador de aplicativo Wesley Lima Gomes, de 25 
anos, deixou-a em casa, em Benfica, na Zona Norte, saiu para encontrar amigos e 
não foi mais visto. No início de fevereiro, os dois braços do jovem foram 
encontrados na Baía de Guanabara, nas redondezas do Aeroporto Galeão, segundo 
relata sua família. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/entregador-de-aplicativo-morto-esquartejado-
apos-levar-mae-em-casa-em-benfica-familia-acusa-trafico-25396416
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-16 04:30:41
Título: 'O desmatamento da Amazônia faz mal para a saúde', diz cientista 
brasileira
Descrição: RIO — Desmatar a Amazônia faz mal à saúde, pois propicia o surgimento
de vírus capazes de se espalharem pelo Brasil e o restante do mundo. O alerta 
está num artigo publicado este mês na revista Science Advances sobre a prevenção
de pandemias. Ambiente e saúde são indissociáveis, afirma a cientista Mariana 
Vale, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ecologia, Evolução e 
Conservação da Biodiversidade. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/o-desmatamento-da-amazonia-faz-mal-
para-saude-diz-cientista-brasileira-25395081
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-16 04:30:50
Título: A receita para evitar a próxima pandemia: respeitar a natureza, afirma 
Harvard
Descrição: SÃO PAULO — Deter a próxima pandemia antes de ela surgir é possível, 
e o custo de fazer isso equivale a um vigésimo do impacto econômico global que 
ela provocaria, afirma um novo estudo. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/a-receita-para-evitar-proxima-
pandemia-respeitar-natureza-afirma-harvard-25395004
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-15 19:14:30
Título: Príncipe Andrew faz acordo para encerrar processo sobre acusação de 
abuso sexual
Descrição: Filho da rainha Elizabeth é acusado nos EUA de ter abusado da 
americana Virginia Giuffre quando ela tinha 17 anos.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60396439?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-15 00:00:00
Título: Federação entre PT e PSB deve ganhar temperatura com 1º pesquisa 
eleitoral do ano
Descrição: A discussão sobre quem seria o candidato ao governo de São Paulo de 
uma eventual federação firmada entre o PT e o PSB deve ganhar temperatura no fim
da semana. A XP deve divulgar mais uma pesquisa do Instituto Ipespe, a primeira 
do ano, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o cenário 
eleitoral paulista.Leia mais (02/15/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/federacao-entre-pt-e-psb-deve-ganhar-
temperatura-com-1o-pesquisa-eleitoral-do-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-15 00:00:00
Título: MST quer levar comitês pró-Lula a bairros e escolas para mobilizar 
eleitores
Descrição: O MST (Movimento Sem Terra) vai organizar nos próximos meses ações em
locais de trabalho, bairros, universidades e escolas em busca de apoio à 
campanha do PT à Presidência. As iniciativas serão coordenadas pelos intitulados
Comitês Populares Lula Presidente e devem reunir partidos e outros 
movimentos.Leia mais (02/15/2022 - 20h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/mst-quer-levar-comites-pro-lula-a-bairros-e-
escolas-para-mobilizar-eleitores.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-15 00:00:00
Título: Mourão diz que filiação ao Republicanos está praticamente certa
Descrição: O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira 
(15) que está \praticamente\ certo de que se filiará ao Republicanos para 
disputar as eleições neste ano.Leia mais (02/15/2022 - 19h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/mourao-diz-que-filiacao-ao-republicanos-esta-praticamente-
certa.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 16 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (16), marcada pelas reuniões de alto nível Brasil-
Rússia em Moscou, pela celebração do 80º aniversário do falecido pai do atual 
líder norte-coreano e pelo \Dia da União\ na Ucrânia, anunciado pelo presidente 
do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220216/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quarta-feira-16-de-fevereiro-21428312.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-15 14:23:10
Título: Celso Amorim defende ida de Bolsonaro à Rússia para não mostrar 
'submissão' aos EUA
Descrição: Ex-diplomata brasileiro acredita que presidente acertou em não adiar 
viagem mesmo com pressão norte-americana devido ao momento delicado entre Rússia
e o Ocidente.
Url :https://br.sputniknews.com/20220215/celso-amorim-defende-ida-de-bolsonaro-
a-russia-para-nao-mostrar-submissao-aos-eua-21417940.html
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