
    Boletim de Notícias – Brasil - 17/02/2022
               www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-16
Título: Petrópolis em calamidade: ao menos 80 mortos e 35 desaparecidos
Descrição: Bombeiros e moradores buscam corpos sob a lama e escombros. “Tragédia
histórica”, afirma governador. Previsão é de novas chuvas fortes nos próximos 
dias
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/02/petropolis-em-
calamidade-ao-menos-80-mortos-35-desaparecidos/ 

Fonte: MST
Data: 2022-02-16
Título: Aniversário de 94 anos de Pedro Casaldáliga: religião, luta e esperança
Descrição: João Pedro Stédile, da direção nacional do MST, em 2018, escreveria: 
“Quem poderia imaginar um catalão, sair de sua terra, nunca mais voltar e 
apaixonar-se pelos povos indígenas da América Latina? Quem poderia imaginar em 
plena ditadura empresarial-militar, nos confins da Amazônia, um homem franzino, 
usar a fé e a coragem para denunciar e exigir justiça, em defesa dos 
trabalhadores, posseiros, povos indígenas e camponeses, humilhados e 
explorados?”
Url : https://mst.org.br/2022/02/16/aniversario-de-94-anos-de-pedro-casaldaliga-
religiao-luta-e-esperanca/ 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-16 23:19:47
Título: Covid-19: Brasil registra 1.085 mortes e mais de 147,7 mil novos casos 
em 24 horas
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-16
Título: Randolfe desmente Aras sobre CPI: “Além de prevaricar, o senhor falta 
com a verdade”
Descrição: PGR disse que faltam provas no relatório da CPI: “Ele recebe mais de 
R$ 60 mil em salários, queremos que o doutor Aras faça o serviço dele”, diz 
Randolfe
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/16/randolfe-desmente-aras-
sobre-cpi-alem-de-prevaricar-senhor-falta-com-verdade-110241.html 

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-02-16 22:56:24
Título: Aras é “covarde e desonesto”, rebate Simone Tebet a críticas contra CPI
Descrição: A senadora Simone Tebet (MDB-MS) fez duras críticas ao procurador-
geral da República, Augusto Aras, após o procurador criticar a atuação da CPI da
covid-19 e alegar que a comissão não havia apresentado provas de irregularidades
cometidas por autoridades. Durante a audiência pública na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado Federal que ouvia o presidente da [ ]The post Aras é “covarde 
e desonesto”, rebate Simone Tebet a críticas contra CPI appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/aras-e-covarde-
e-desonesto-rebate-simone-tebet-a-criticas-contra-cpi/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 16:59:33
Título: Barra Torres: Anvisa recebeu mais de 450 ameaças após aval à vacinação 
de crianças
Descrição: No Senado, Barra Torres afirma ter solicitado reunião com a PF antes 
de aprovar a imunização infantil
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/barra-torres-anvisa-recebeu-
mais-de-450-ameacas-apos-aval-a-vacinacao-de-criancas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 22:26:09
Título: Políticos e empresários estimulam atos contra operação da PF que proíbe 
garimpo ilegal no Pará
Descrição: Garimpeiros ilegais realizaram carreata nesta quarta (16), em 
Itaituba (PA), em resposta à ação da Polícia Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/politicos-e-empresarios-
estimulam-atos-contra-operacao-da-pf-que-proibe-garimpo-ilegal-no-para

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 16:16:24
Título: A tragédia do aumento e da legalização da grilagem no Brasil sob 
Bolsonaro
Descrição: Os grileiros, madeireiros, garimpeiros estão se sentindo empoderados 
pelo governo federal e agindo livremente
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/a-tragedia-do-aumento-e-
da-legalizacao-da-grilagem-no-brasil-sob-bolsonaro/

Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2022-02-16
Título: Os camponeses continuam a alimentar o mundo
Descrição: A Carta Aberta exorta a FAO a examinar sua metodologia, para 
esclarecer e reafirmar que os camponeses (incluindo comunidades e pessoas 
envolvidas na produção em pequena escala, pesca artesanal, pastoreio, caça, 
coleta ou produção de alimentos urbanos) não apenas fornecem mais alimentos com 
menos recursos, mas são a principal fonte de nutrição para pelo menos 70% da 
população mundial.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27682 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-17 00:00:00
Título: Comissão da Câmara viaja a Pernambuco para acompanhar caso de menino 
morto a tiros
Descrição: O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados, Carlos Veras (PT-PE), viajará para Pernambuco nesta sexta-feira (16) 
para participar de missão oficial para acompanhar as investigações do 
assassinato do menino Jonatas, 9, no município de Barreiros, a 102 km de 
Recife.Leia mais (02/17/2022 - 06h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/comissao-da-camara-viaja-a-pernambuco-para-
acompanhar-caso-de-menino-morto-a-tiros.shtml

Fonte: Democray Now! - Estados Unidos
Data: 2022-02-16
Título: Famílias da Sandy Hook Elementary School alcançam acordo histórico de 
US$ 73 milhões com o fabricante de armas Remington
Descrição: As famílias de nove vítimas do massacre da Escola Primária Sandy Hook
de 2012 em Connecticut chegaram a um acordo de US$ 73 milhões com o fabricante 
de armas Remington. Esta é a primeira vez que um fabricante de armas é 
responsabilizado por um tiroteio em massa nos EUA. O massacre de Sandy Hook 
ceifou a vida de 20 estudantes e seis educadores. Estas foram as palavras 
expressas por Veronique De La Rosa, que perdeu seu filho Noah de seis anos 
durante o tiroteio.
Url : 
https://www.democracynow.org/es/2022/2/16/titulares/sandy_hook_families_reach_hi
storic_73_million_deal_with_remington 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 17:53:51
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Título: Leia a íntegra das respostas do TSE às Forças Armadas após insinuações 
de Bolsonaro
Descrição: No documento, a Corte menciona diretamente a investigação sobre o 
vazamento, por Bolsonaro, 'de informação constante de processo sigiloso'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/leia-a-integra-das-respostas-do-
tse-as-forcas-armadas-apos-insinuacoes-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-16
Título: PoderData destoa de outras pesquisas e traz diferença menor entre Lula e
Bolsonaro
Descrição: Levantamento de instituto ligado ao grupo Poder360 Jornalismo foi 
divulgado nesta quarta-feira (16) e em nada se parece com os cenários de suas 
concorrentes
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/16/poderdata-destoa-de-outras-
pesquisas-traz-diferena-menor-entre-lula-bolsonaro-110242.html 

Fonte: Viomundo
Data: 2022-02-16
Título: PT lança história em quadrinhos sobre Lula e a Lava Jato: ‘É pra todo mundo 
entender; foi golpe e Lula é inocente’; HQ completa
Descrição: Trata-se de uma adaptação do livro Memorial da Verdade, que traz a 
história de dois brasileiros para narrar o golpe de 2016 que derrubou a 
presidenta Dilma Rousseff, a ascensão da ultradireita que levou à presidência da
República Jair Bolsonaro, a farsa da lava jato, a destruição da indústria e da 
soberania nacional.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/pt-lanca-historia-em-quadrinhos-de-
lula-e-lava-jato-e-pra-todo-mundo-entender-foi-golpe-e-ele-e-inocente-hq-
completa.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-16
Título: Denúncias de assédio moral e sexual aos trabalhadores triplicam em dois anos
Descrição: A necessidade do home office, da manutenção do distanciamento social 
e de diversas medidas para evitar a disseminação da Covid-19 levou a uma nova 
relação de trabalho, muitas vezes não respeitada por empresas e chefias.
No primeiro semestre do ano passado, os relatos de assédio moral e sexual 
registraram a marca de 31 mil denúncias, em 347 empresas. O índice representa 
quase o triplo dos anos de 2019 e 2020, que, considerando os 12 meses do ano, 
atingiram as marcas de 12.349 e 12.529 casos respectivamente. O levantamento é 
da Consultoria de gestão de riscos e compliance ICTS Protiviti , que recebe 
denúncias em empresas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/denuncias-de-assedio-moral-e-sexual-aos-
trabalhadores-triplicam-em-dois-anos-12f0 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 21:40:21
Título: Polícia Legislativa usa spray de pimenta para reprimir protesto pacífico
contra \PL do Veneno\
Descrição: Segundo manifestantes, os policiais proibiram uso de boneco inflável,
mas não esperaram esvaziamento do equipamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/policia-legislativa-usa-spray-
de-pimenta-para-reprimir-protesto-pacifico-contra-pl-do-veneno
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 20:08:55
Título: Polícia de Goiás investiga médico que acorrentou e mandou homem negro 
‘ficar na senzala’
Descrição: O autor do vídeo ri de suposto funcionário que aparece com as pernas 
acorrentadas, algemas e uma argola de ferro no pescoço
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policia-de-goias-investiga-
medico-que-acorrentou-e-mandou-homem-negro-ficar-na-senzala/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-02-16 16:33:52
Título: ‘Espero que os empresários sérios não embarquem’, diz Lula sobre 
privatização da Eletrobras
Descrição: Na véspera, o Tribunal de Contas da União aprovou a primeira e mais 
importante etapa do processo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/espero-que-os-empresarios-
serios-nao-embarquem-diz-lula-sobre-privatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 15:54:48
Título: Governo abandona agricultores atingidos por estiagem e chuvas, e PT quer
fundo contra desastres
Descrição: Bancada do PT se solidariza a protestos e cobra aprovação do PL 
19/2022 e a regulamentação da Lei Assis Carvalho II
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/governo-abandona-agricultores-
atingidos-por-estiagem-e-chuvas-e-pt-quer-fundo-contra-desastres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 15:44:53
Título: Número de pistolas e revólveres importados em janeiro de 2022 é o maior 
da história para o mês
Descrição: Quantidade é superior à média mensal de 2021, quando país bateu 
recorde histórico de armas compradas do exterior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/numero-de-pistolas-e-revolveres-
importados-em-janeiro-de-2022-e-o-maior-da-historia-para-o-mes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 17:32:02
Título: Justiça do Rio converte em preventiva prisão de PM que matou vendedor de
balas em Niterói
Descrição: Em depoimento à polícia, Carlos Arnaud admitiu que revistou Hiago 
Bastos antes de disparo e ele estava desarmado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/justica-do-rio-converte-em-
preventiva-prisao-de-pm-que-matou-vendedor-de-balas-em-niteroi

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 18:08:11
Título: Faltou acordo: Senado adia votação de PLs que freiam alta dos 
combustíveis 
Descrição: Informação partiu do relator, Jean Paul Prates (PT-RN), segundo o 
qual os senadores buscam acerto com Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/faltou-acordo-senado-adia-
votacao-de-pls-que-freiam-alta-dos-combustiveis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 15:36:17
Título: Centrais sindicais do Rio Grande do Sul pedem reajuste de 15,58% para o 
salário mínimo regional
Descrição: Dirigentes também pediram a secretários que governo instale mesa de 
diálogo entre as entidades patronais e de empregados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/centrais-sindicais-do-rio-
grande-do-sul-pedem-reajuste-de-15-58-para-o-salario-minimo-regional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 14:56:43
Título: Dia dos Livros Vermelhos: jornada celebra 174 anos do Manifesto 
Comunista, saiba mais
Descrição: Evento acontece entre os dias 14 e 21 de fevereiro e será promovido 
em diversas parte do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/dia-dos-livros-vermelhos-
jornada-celebra-174-anos-do-manifesto-comunista-saiba-mais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 11:55:15
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Título: Polícia Federal diz que Moro mente, e políticos ironizam: \Descobriu 
tarde demais\
Descrição: Comunicado da PF demonstra um possível \aparelhamento\ da instituição
por Bolsonaro, avalia o deputado Nilton Tatto (PT)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/policia-federal-diz-que-moro-
mente-e-politicos-ironizam-descobriu-tarde-demais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 11:27:14
Título: Quem são os assassinos de Govind Pansare?
Descrição: Escritor e ativista comunista da Índia, Pansare foi assassinado em 
2015 em um crime que segue sem respostas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/quem-sao-os-assassinos-de-
govind-pansare
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-16 11:21:38
Título: Três travestis foram assassinadas em apenas um fim de semana em 
Pernambuco
Descrição: Nos primeiros 45 dias de 2022, já são 4 mulheres transexuais 
assassinadas no estado, três por armas de fogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/16/tres-travestis-foram-
assassinadas-em-apenas-um-fim-de-semana-em-pernambuco
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 21:55:33
Título: Temporal em Petrópolis: número de mortes sobe para 94
Descrição: 'Foi a pior chuva desde 1932. Realmente, foram 240 milímetros em 
coisa de duas horas. Foi uma chuva altamente extraordinária', lamentou o 
governador Cláudio Castro
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/temporal-em-petropolis-numero-de-
mortes-sobe-para-94/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 21:02:25
Título: Diretor-geral da Polícia Federal é alvo de representação após nota 
contra Moro
Descrição: Queixa foi feita pelo delegado Alexandre Saraiva, que perdeu o posto 
após embate com ex-ministro de Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/diretor-geral-da-policia-federal-
e-alvo-de-representacao-apos-nota-contra-moro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 19:53:14
Título: ‘Nós queremos que Alckmin não seja o vice-presidente do Brasil’, diz 
Talíria Petrone, do PSOL
Descrição: A deputada ressaltou, no entanto, que a aliança de Lula com o ex-
tucano não impedirá o apoio do PSOL ao PT já no primeiro turno
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nos-queremos-que-alckmin-nao-
seja-o-vice-presidente-do-brasil-diz-taliria-petrone-do-psol/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 19:45:28
Título: ‘Ele mexe nas redes sociais’, diz Bolsonaro ao justificar presença de 
Carlos em viagem à Rússia
Descrição: O ex-capitão ainda alegou que o vereador do Rio de Janeiro 'se 
comporta melhor que os ajudantes de ordem'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ele-mexe-nas-redes-sociais-
diz-bolsonaro-ao-justificar-presenca-de-carlos-em-viagem-a-russia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 19:04:04
Título: Tragédia em Petrópolis: ‘O poder público não pode se mover somente pela 
urgência da catástrofe’
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Descrição: Especialistas cobram medidas de enfrentamento às mudanças climáticas 
que castigam estados brasileiros nos últimos meses
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/tragedia-em-petropolis-o-poder-
publico-nao-pode-se-mover-somente-pela-urgencia-da-catastrofe/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-16 16:23:29
Título: Guerra civil pelo lucro: como a luta pela sua atenção destrói a 
democracia 
Descrição: As gigantes de tecnologia ganham dinheiro com seus usuários. Mas não 
apenas usando seus dados
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/guerra-civil-pelo-lucro-como-a-
luta-pela-sua-atencao-destroi-a-democracia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-16 13:33:26
Título: Lei na ALEP que proíbe de passaporte de vacina fere princípios 
constitucionais
Descrição: Os princípios da anterioridade e da legalidade veda a 
responsabilização dos indivíduos por fatos praticados antes da entrada em vigor 
da lei ou por condutas não previstas na legislação, ou seja, não há ilegalidade 
se alguém não apresentar passaporte de vacina porque não existe [ainda] lei que 
estabeleça a obrigatoriedade  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lei-na-alep-que-proibe-de-passaporte-de-
vacina-fere-principios-constitucionais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-16 11:42:39
Título: Zuckerberg revela reformulação do antigo Facebook em meio à mudança para
o metaverso
Descrição: “Mova-se rápido”, “construa coisas incríveis” e “viva no futuro” 
estavam entre os novos valores internos da Meta apresentados por Mark Zuckerberg
na terça-feira, enquanto a empresa lida com dores crescentes em seu pivô em 
direção à realidade virtual e ao “metaverso”. Falando em uma reunião geral na 
terça-feira, o CEO  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/zuckerberg-revela-reformulacao-do-antigo-
facebook-em-meio-a-mudanca-para-o-metaverso/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-17 04:30:13
Título: Covid-19: Saiba onde estão os maiores desertos vacinais do país
Descrição: A previsão do tempo hoje em São Felix do Xingu, no Pará, é de 
tempestade. Nada fora do padrão para a região. Anomalia é outro tipo de 
tempestade estacionada lá desde o ano passado: o da baixa cobertura vacinal, 
retrato da desigualdade no acesso à imunização contra a Covid-19 no Brasil. 
Levantamento: Uma criança morreu a cada três dias por Covid enquanto país 
debatia vacinação infantilO município é o com menor percentual de população 
vacinada do Brasil, 15,5% com primeira dose, situação que se mantém desde 
novembro. É um microcosmo da desigualdade vacinal, cujo epicentro é a Amazônia 
Legal. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/covid-19-saiba-onde-estao-os-maiores-
desertos-vacinais-do-pais-1-25397280
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-17 04:30:25
Título: Muito além da gasolina: Impacto da alta do petróleo vai das embalagens a
tecidos e calçados
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/muito-alem-da-gasolina-
impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-embalagens-tecidos-calcados-25398026
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2022-02-17 05:57:01
Título: Bolsonaro se reúne com líder de extrema-direita na Hungria em aceno à 
base ideológica
Descrição: MOSCOU - Após visita oficial à Rússia, Jair Bolsonaro desembarcou às 
5h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira na Hungria para uma agenda de 
poucas horas no país do primeiro-ministro Viktor Orbán, expoente da extrema-
direita. O encontro do presidente brasileiro com o líder ultraconservador que 
incomoda a Europa ocorre a seis semanas das eleições locais, que podem dar o 
quarto mandato consecutivo a Orbán.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/bolsonaro-se-reune-com-lider-de-extrema-
direita-na-hungria-em-aceno-base-ideologica-25398262
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-17 04:30:12
Título: 'Vontade de desenterrar com minhas mãos', diz mulher que procura por mãe
e irmã soterradas na casa da família, em Petrópolis
Descrição: RIO — A consultora Sofia Sorgini Cortesi, de 26 anos, conversou com a
mãe e a irmã durante o temporal que devastou a cidade de Petrópolis, na Região 
Serrana, no fim da tarde desta terça-feira. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/vontade-de-desenterrar-com-minhas-maos-diz-
mulher-que-procura-por-mae-irma-soterradas-na-casa-da-familia-em-petropolis-
25397978
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-17 05:00:01
Título: Uma em cada quatro mulheres já sofreu violência doméstica, revela estudo
mundial
Descrição: SÃO PAULO — Ao menos uma em cada quatro mulheres já sofreu algum tipo
de violência por parte do parceiro ao longo da vida. São casos de violência 
física ou sexual que também se revelam recentes: 13% dos episódios aconteceram 
em 2018, último ano incluído em um estudo mundial encomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e publicado na revista científica “The Lancet”.Movimento 
contra violência de gênero:
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/uma-em-cada-quatro-mulheres-ja-sofreu-
violencia-domestica-revela-estudo-mundial-1-25397824
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-16 23:03:16
Título: Tragédia em Petrópolis: chuvas de verão extremas são reflexo das 
mudanças climáticas?
Descrição: Tempestades são comuns nesta época do ano no Brasil, mas eventos 
climáticos extremos estão ficando mais frequentes e intensos, apontam 
especialistas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60411363?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-16 00:00:00
Título: Não há ameaça real, superamos ciclos do atraso, diz Barroso sobre 
democracia e eleições
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso deixará a presidência do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) na próxima terça-feira (22), após os quase dois 
anos em que organizou uma eleição municipal ainda no primeiro ano da pandemia da
Covid-19, criou uma comissão de transparência com um indicado das Forças Armadas
e fez parcerias com redes sociais para evitar compartilhamentos de 
desinformações.Leia mais (02/16/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/nao-ha-ameaca-real-superamos-ciclos-do-atraso-diz-barroso-
sobre-democracia-e-eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-16 00:00:00
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Título: TSE torna pública resposta aos militares sobre urna eletrônica após 
insinuações de Bolsonaro
Descrição: O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou as perguntas feitas pelo
Exército e as respostas da corte eleitoral sobre o sistema eletrônico de 
votação.Leia mais (02/16/2022 - 18h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/tse-torna-publica-resposta-aos-militares-sobre-urna-
eletronica-apos-insinuacoes-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-16 00:00:00
Título: General Fernando Azevedo, ex-ministro de Bolsonaro, desiste de direção 
do TSE
Descrição: O general do Exército Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa do 
governo Jair Bolsonaro (PL), desistiu de assumir a Diretoria-Geral do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).Leia mais (02/16/2022 - 15h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/general-fernando-azevedo-ex-ministro-de-bolsonaro-desiste-de-
direcao-do-tse.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-17 04:21:00
Título: Deputados podem votar nesta quinta-feira projeto que atualiza o Código 
Penal Militar
Descrição: Também está na pauta o projeto que permite à administração pública 
usar regras específicas para contratação de publicidade em mídias sociais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/851720-deputados-podem-votar-nesta-
quinta-feira-projeto-que-atualiza-o-codigo-penal-militar/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-16 23:39:00
Título: Frente Parlamentar de Combate à Fome será lançada na próxima quarta-
feira
Descrição: Lançamento será realizado no gabinete da 1ª Vice-Presidência da 
Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/851588-frente-parlamentar-de-combate-a-
fome-sera-lancada-na-proxima-quarta-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-17 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 17 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (17), marcada pelos estragos em Petrópolis, pelo 
novo pacote de R$ 100 bi anunciado por Guedes, pelo acordo entre a Amazon e a 
Agência Espacial Brasileira e pelo anúncio de novos planos militares da OTAN.
Url :https://br.sputniknews.com/20220217/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quinta-feira-17-de-fevereiro-21447901.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-16 13:20:12
Título: Quais os interesses do setor de carnes brasileiro na Rússia durante a 
visita de Jair Bolsonaro? 
Descrição: Sputnik Brasil conversou com o presidente da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Antonio Jorge Camardelli, e com o
presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, 
para saber por que as carnes brasileiras estão de volta à Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220216/quais-os-interesses-do-setor-de-carnes-
brasileiro-na-russia-durante-a-visita-de-jair-bolsonaro--21437883.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-16 08:03:36
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Título: Augusto Heleno e homólogo russo firmam acordo sobre informações 
classificadas em Moscou
Descrição: Durante conferência de imprensa com seu homólogo russo, Sergei 
Lavrov, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Franco França, 
anuncia acordo bilateral sobre troca de informações secretas.
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