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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 18:31:14
Título: Segundo dia de buscas em Petrópolis tem chuva forte, deslizamentos e 111
mortos, veja imagens
Descrição: Sirenes foram acionadas pela Defesa Civil no bairro 24 de Maio, nesta
quinta, após acidente em encostas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/segundo-dia-de-buscas-empetropolis-tem-chuva-forte-deslizamentos-e-111-mortos-veja-imagens
Fonte: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro
Data: 2022-02-17
Título: Tragédia anunciada em Petrópolis
Descrição: A sequência de catástrofes por chuvas em estados distintos (Bahia,
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) é um fato relevante para se reavaliar
criteriosamente o planejamento das áreas urbanas e suas áreas de risco em uma
realidade inequívoca de mudanças climáticas agressivas. ….A terra urbanizada,

segura, livre de desastres, continua sendo um bem escasso, somente
disponível para as camadas mais ricas da população. Para os demais, resta
esperar que a chuva não seja muito intensa, sabendo que não restou outra
opção a não ser permanecer em áreas de risco... As entidades e autarquias
signatárias deste documento vem a público manifestar sua solidariedade à
população e a cidade de Petrópolis, além de propor ações concretas que possam
colaborar com a transformação dessa triste realidade em que estamos inseridos
como sociedade. Assinam o documento o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), o
Departamento Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), o
Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro (Sarj), a
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (Abea), Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Rio de Janeiro (AsBEA-RJ), a
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (Seaerj), o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU Brasil) e o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ).
Url : https://www.caurj.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Tragedia-anunciada-emPetropolis.pdf
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-17
Título: Brasil tem quinto dia de fevereiro com mais de mil mortos pela covid
Descrição: O Brasil registrou nesta quinta-feira (17) mais 1.128 mortes pela
covid-19, com leve alta em relação ao dia anterior. Desde o início de fevereiro,
são cinco dias com mais de mil mortos pela doença, de acordo com o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Assim, a média móvel semanal voltou a
subir, para 841 óbitos diários, o que equivale a patamares registrados em meados
de agosto do ano passado.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/brasil-temquinto-dia-de-fevereiro-com-mais-de-mil-mortos-pela-covid/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-18
Título: TCU diz que há fortes indícios de fraude por fornecedora de insumo para
cloroquina do Exército
Descrição: Um documento da área técnica do TCU (Tribunal de Contas da
União)aponta "indícios robustos" de fraude em licitações por parte da empresa
que forneceu ao Exército o insumo necessário à produção de cloroquina. A fraude
teria ocorrido em 26 licitações feitas entre 2018 e 2021 - período que abrange a
pandemia -, conforme o relatório técnico do TCU de 3 de fevereiro deste ano. Do
total, 24 pregões ocorreram de 2019 em diante, no governo Jair Bolsonaro,
informa a Folha de S.Paulo. Os indícios de fraude foram detectados por auditores
no curso de um processo aberto no TCU para investigar suspeita de

superfaturamento na produção de cloroquina pelo laboratório do Exército, a
explosão de quantidades produzidas na pandemia, e a responsabilidade direta de
Bolsonaro na produção.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/tcu-diz-que-ha-fortes-indicios-de-fraudepor-fornecedora-de-insumo-para-cloroquina-do-exercito
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-17
Título: Só falta PGR pedir exumação de 640 mil vítimas do descaso de Bolsonaro”,
diz Renan Calheiros
Descrição: Relator da CPI do Genocídio cobra disposição do PGR em tomar atitudes
diante das denúncias apontadas contra Bolsonaro e outros integrantes do governo
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/17/so-falta-pgr-pedir-exumaode-640-mil-vitimas-do-descaso-de-bolsonaro-diz-renan-calheiros-110320.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-17
Título: John Pilger: A guerra na Europa e a ascensão da propaganda grosseira
Descrição: A profecia de Marshall McLuhan de que "o sucessor da política será a
propaganda" se tornou realidade. A propaganda bruta é agora a norma nas
democracias ocidentais, especialmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Em
questões de guerra e paz, o engano ministerial é apresentado como notícia. Os
fatos inconvenientes são censurados, os demônios são alimentados. O modelo é o
spin corporativo, a moeda da época. Em 1964, McLuhan declarou: "O meio é a
mensagem". Agora a mentira é a mensagem. Mas isso é novo? Faz mais de um século
que Edward Bernays, o pai do spin, inventou as "relações públicas" como capa
para a propaganda de guerra. O que é novo é a eliminação virtual da dissidência
do mainstream. O grande editor David Bowman, autor de The Captive Press ,
chamou-o de "uma defenestração de todos aqueles que se recusam a cumprir a linha
e a engolir o mal e são corajosos". Ele se referia aos jornalistas independentes
e denunciantes, os dissidentes honestos aos quais a mídia dava espaço, muitas
vezes com orgulho. O espaço foi suprimido. A histeria de guerra que foi
desencadeada como um tsunami nas últimas semanas e meses é o exemplo mais
marcante. Conhecido por seu jargão, "moldar a narrativa", muito, se não a
maioria, é pura propaganda.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/17/war-in-europe-the-rise-of-rawpropaganda/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-18 00:50:36
Título: Deputados aprovam trabalho presencial de mulheres grávidas enquanto eles
continuam com sessões virtuais
Descrição: É um projeto misógino, contra as mulheres. Nem aquelas com
comorbidades estarão protegidas, diz Érika Kokay A Câmara dos Deputados aprovou
na quarta-feira (16/02) projeto que muda regras sobre o trabalho de gestantes
durante a pandemia, prevendo a volta delas ao presencial após imunização,
enquanto eles, parlamentares, mesmo vacinados, continuam
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deputados-aprovam-trabalho-presencial-demulheres-gravidas-enquanto-eles-continuam-com-sessoes-virtuais/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-02-17
Título: Maíra Mathias: Em vídeo, vice-líder de Bolsonaro confessa trama com Onyx para
extinguir comissão antitabaco
Descrição: Ligado aos interesses da indústria do fumo, o deputado federal
Marcelo Moraes (PTB-RS) admitiu, em vídeo, ter participado de uma articulação
para dar fim à Conicq, a Comissão Nacional para a Implementação da ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco. Moraes afirmou ter sido “uma das pessoas que
promoveu uma reunião, logo no início do governo, para que houvesse a extinção”
da instância governamental que, há 18 anos, tem sido chave para a política de
controle do tabagismo no Brasil. Segundo ele, que é um dos vice-líderes do
governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, esse “movimento” contou com o
auxílio de Onyx Lorenzoni, atual ministro do Trabalho e Previdência.

Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/maira-mathias-em-video-vice-liderde-bolsonaro-confessa-trama-com-onyx-para-extinguir-comissao-antitabacoveja.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 21:44:07
Título: Mesmo com saída de Barroso, TSE manterá postura contra ataques de
Bolsonaro, avaliam juristas
Descrição: Corte eleitoral será presidida por Edson Fachin a partir de terça
(22) e por Alexandre de Moraes a partir de agosto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/mesmo-com-saida-de-barroso-tsemantera-postura-contra-ataques-de-bolsonaro-avaliam-juristas
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 15:30:02
Título: ‘O presidente foi eleito com esse sistema’, diz ex-ministro de Bolsonaro
sobre ataques às urnas
Descrição: O general Fernando Azevedo e Silva, que desistiu de ocupar cargo no
TSE, reforçou que 'as urnas estão sendo usadas há 26 anos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-atual-presidente-foieleito-com-esse-sistema-diz-ex-ministro-de-bolsonaro-sobre-ataques-as-urnas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 20:49:13
Título: Aras pede ao STF arquivamento de inquérito contra Bolsonaro por
vazamento de dados
Descrição: A Polícia Federal afirmou que o ex-capitão teve 'atuação direta,
voluntária e consciente' na prática do crime de violação de sigilo funcional
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aras-pede-ao-stf-arquivamento-deinquerito-contra-bolsonaro-por-vazamento-de-dados/
Fonte: Poder360
Título: Morre o acadêmico da ABL Candido Mendes de Almeida
Descrição: Causa foi embolia pulmonar, professor e ensaísta tinha 93 anos
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/morre-o-academico-da-abl-candido-mendesde-almeida/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-17
Título: Inflação triplicou para famílias pobres, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022
Descrição: O ano de 2022 não começou bem para as famílias de baixa renda que
viram o poder de compra diminuir ainda mais com a alta de preços de produtos
básicos como gás de cozinha, energia e alimentos, no caso deste último, embora
os preços estejam mais estáveis, não baixaram. Em janeiro deste ano, inflação
foi a maior em seis anos.Para as famílias de renda muito baixa, a inflação em
janeiro deste ano (0,63%), é o triplo em relação ao mesmo mês de 2021, que foi
de 0,21%. Já nos últimos 12 meses, a inflação para essa faixa de rendimento e
também para as famílias de renda média-baixa ficou 1% acima do custo de vida em
relação a quem tem renda mais elevada.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-triplicou-para-familias-pobresentre-janeiro-de-2021-e-janeiro-de-2022-c62a
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 19:15:12
Título: MST faz atos cobrando lei de apoio à agricultura familiar após secas e
enchentes, veja as fotos
Descrição: O movimento pede a regulamentação da Lei Assis Carvalho II, aprovada
no final do ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/mst-faz-atos-cobrando-lei-deapoio-a-agricultura-familiar-apos-secas-e-enchentes-veja-as-fotos
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 18:51:44

Título: Banco suíço projeta vitória de Lula e prevê que ele não governará ’em
linha populista’
Descrição: Credit Suisse avalia possível equilíbrio entre responsabilidade
fiscal e agenda desenvolvimentista: 'Tarefa não será fácil, mas acreditamos que
seja factível'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/banco-suico-projeta-vitoria-delula-e-preve-que-ele-nao-governara-em-linha-populista/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 18:31:27
Título: Ex-embaixadora da Dior abandona o lavajatismo e defende vitória de Lula
no 1º turno
Descrição: Segundo Rosângela Lyra, o petista 'fará uma ótima gestão, com a
experiência e inteligência que ele tem'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ex-embaixadora-da-diorabandona-o-lavajatismo-e-defende-vitoria-de-lula-no-1o-turno/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-17 23:11:10
Título: Lula adverte: se Eletrobras for vendida, preço da energia vai subir como
o da gasolina
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) botou na cabeça que privatização é coisa do
demônio, qual seja, só o diabo leva vantagem quando uma empresa pública é
vendida. Dito isso, o petista alertou que venda da Eletrobras vai gerar na conta
de luz efeito igual ao que ocorreu com o preço da
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-adverte-se-eletrobras-for-vendidapreco-da-energia-vai-subir-como-o-da-gasolina/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-17
Título: Alckmin vai a encontro com sindicatos: “Lula é experiente e conhece o
Brasil
Descrição: Franco favorito para ser vice na chapa do petista que lidera todas as
pesquisas, ex-governador paulista faz nova sinalização, agora muito clara, à
esquerda
Url : https://revistaforum.com.br/politica/eleies-2020/2022/2/18/alckmin-vaiencontro-com-sindicatos-lula-experiente-conhece-brasil-110341.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-17 00:00:00
Título: Relatório de inteligência do TCU aponta contradições de Moro em
pagamentos da Alvarez & Marsal
Descrição: Um relatório de inteligência do Tribunal de Contas da União (TCU)
aponta divergências entre declarações de Sergio Moro (Podemos) sobre seu
trabalho na Alvarez &amp, Marsal e documentos apresentados pela consultoria e
por ele mesmo para defender sua atividade na iniciativa privada, onde recebeu R$
3,7 milhões em um ano.Leia mais (02/17/2022 - 23h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/relatorio-de-inteligencia-do-tcu-apontacontradicoes-de-moro-em-pagamentos-da-alvarez-marsal.shtml
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-17 15:00:00
Título: Quem é o advogado conservador que articula votos evangélicos para Sergio
Moro
Descrição: Uziel Santana, que já foi presidente da Anajure, coordena précampanha de ex-ministro de Bolsonaro entre os religiosos
Url :https://apublica.org/2022/02/quem-e-o-advogado-conservador-que-articulavotos-evangelicos-para-sergio-moro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 16:56:55

Título: CPI da Cemig: Kroll acessou computador de gerente e dados sigilosos da
empresa
Descrição: A empresa foi denunciada por improbidade administrativa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-da-cemig-kroll-acessoucomputador-de-gerente-e-dados-sigilosos-da-empresa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 11:32:26
Título: Caso Moro: Associação de juristas pede ao MPF a troca de procurador na
investigação
Descrição: Justiça investiga a relação entre o ex-juiz e a empresa de
consultoria Alvarez & Marsal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/caso-moro-associacao-dejuristas-pede-ao-mpf-a-troca-de-procurador-na-investigacao
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 16:24:02
Título: Ainda estamos nos tempos do imperador: sobre o racismo contra os atores
e atrizes da novela
Descrição: Quanto mais o racismo precisa bater e minar nossas forças para que
pessoas negras deixem de apanhar dentro dessas empresas?
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/ainda-estamos-nos-tempos-doimperador-sobre-o-racismo-contra-os-atores-e-atrizes-da-novela/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Em viagem à Hungria, Bolsonaro nega devastação da Amazônia
Descrição: Após reunião com o presidente da Hungria, János Áder, e com o premiê
Viktor Orbán, nesta quinta-feira (17), Jair Bolsonaro falou à imprensa e
defendeu a família como valor comum aos dois países. Durante o pronunciamento, o
chefe do Executivo brasileiro negou o avanço do desmatamento na Amazônia e se
posicionou sobre o conflito entre [ ]The post Em viagem à Hungria, Bolsonaro
nega devastação da Amazônia appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/noticia/em-viagem-ahungria-bolsonaro-nega-devastacao-da-amazonia/
Fonte: Poder360
Título: Com Bolsonaro em Moscou, Rússia faz acordo militar com Maduro
Descrição: Vice-premiê russo Yuri Borisov esteve em Caracas na 4ª e definiu
parceria com Venezuela como “estratégica” para o Kremlin
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/com-bolsonaro-em-moscou-russiafaz-acordo-militar-com-maduro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 14:36:14
Título: Bancos brasileiros têm lucro recorde em pior ano da pandemia
Descrição: Os quatro maiores bancos do país listados na Bolsa de Valores
lucraram juntos R$ 81,6 bi
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/bancos-brasileiros-tem-lucrorecorde-em-pior-ano-da-pandemia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 11:00:15
Título: Ataques bolsonaristas miram Edson Fachin nas redes sociais, ministro do
STF irá presidir o TSE
Descrição: Ministro disse que a Justiça Eleitoral pode estar sob ataque russo no
dia em que Bolsonaro almoçou com Vladimir Putin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/ataques-bolsonaristas-miramedson-fachin-nas-redes-sociais-ministro-do-stf-ira-presidir-o-tse
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 09:56:07
Título: De olho no \golpe da fruta\: confira os direitos do consumidor e como
denunciar abusos

Descrição: Vítimas chegaram a ser cobradas em até R$800 por frutas no Mercado
Municipal de São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/de-olho-no-golpe-da-frutaconfira-os-direitos-do-consumidor-e-como-denunciar-abusos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-17 07:47:43
Título: Excludente, elitista e patriarcal: pesquisadora amplia olhar crítico
sobre Semana de 22
Descrição: A escritora Márcia Camargos fala sobre o legado, a importância e as
contradições do evento modernista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/17/excludente-elitista-epatriarcal-pesquisadora-amplia-olhar-critico-sobre-semana-de-22
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 21:11:39
Título: Congresso promulga emenda que isenta de IPTU imóveis alugados por
igrejas
Descrição: De autoria do ex-senador Marcelo Crivella (Republicanos), a PEC
estava travada na Câmara depois de ter passado no Senado em 2016
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/congresso-promulga-emenda-queisenta-de-iptu-imoveis-alugados-por-igrejas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 20:24:32
Título: Comitê Lula Livre encerra atividades após ‘extraordinária vitória da
justiça’
Descrição: 'Nossos objetivos foram alcançados, com plenitude e segurança', diz
carta distribuída a militantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/comite-lula-livre-encerraatividades-apos-extraordinaria-vitoria-da-justica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 19:25:58
Título: Supremo mantém limites para propaganda eleitoral paga em jornais e na
internet
Descrição: Os ministros concluíram que as diretrizes que limitam a propaganda
servem para garantir a 'paridade de armas' entre os candidatos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/supremo-mantem-limites-parapropaganda-eleitoral-paga-em-jornais-e-na-internet/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 18:25:06
Título: O que é o laudêmio, a controversa ‘taxa do príncipe’ cobrada dos
cidadãos de Petrópolis
Descrição: O dinheiro não tem lastro com o investimento público, ou seja, não
retorna como investimento para equipamentos de saúde, educação ou cultura
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-explica/o-que-e-o-laudemio-acontroversa-taxa-do-principe-cobrada-dos-cidadaos-de-petropolis/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 18:06:04
Título: Juiz de Manhattan manda Trump prestar depoimento sobre suas práticas
fiscais
Descrição: O magistrado Arthur Engoron indeferiu um recurso apresentado pelo
próprio Trump e por dois de seus filhos, Ivanka e Donald Jr.
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/juiz-de-manhattan-manda-trumpprestar-depoimento-sobre-suas-praticas-fiscais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 16:42:58
Título: Lewandowski é eleito para cargo efetivo no TSE

Descrição: A cadeira foi aberta com o término do mandato do ministro Luís
Roberto Barroso, que na próxima terça-feira, 22, entrega a presidência do TSE ao
colega Edson Fachin
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/lewandowski-e-eleito-para-cargoefetivo-no-tse/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 16:30:19
Título: Guedes de olho nas ações enquanto discursa em conferência do G-20
Descrição: Ministro participou da primeira reunião de ministros de Finanças e
governadores de Bancos Centrais do G20 em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/guedes-de-olho-nas-acoesenquanto-discursa-em-conferencia-do-g20/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 16:29:08
Título: Indicação do vice de Ciro Gomes pode levar alguns meses, diz novo líder
do PDT na Câmara
Descrição: 'Temos muito tempo até julho', afirmou André Figueiredo (PDT-CE), em
entrevista a CartaCapital, partido deve compor com o PT no estado, mas ainda não
há nome para governador
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/indicacao-do-vice-de-ciro-gomespode-levar-alguns-meses-diz-novo-lider-do-pdt-na-camara/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-17 16:14:49
Título: Contarato: ‘O projeto fundamental é a eleição de Lula. Estou aqui para
contribuir’
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, o senador petista analisou sua précandidatura ao governo do Espírito Santo e defendeu um programa 'progressista
com P maiúsculo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/contarato-o-projeto-fundamental-ea-eleicao-de-lula-estou-aqui-para-contribuir/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-17 20:18:52
Título: Federações partidárias: vale o quanto pesa ou vale tudo?
Descrição: Na velha direita, o leilão é mais pesado e o debate é centrado no
rateio das cotas do fundo partidário Por Milton Alves* As negociações para a
formação das federações partidárias – uma medida casuística de reforma política
articulada para salvar pequenas legendas e com um nível de ingerência
escandaloso Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/federacoes-partidarias-vale-o-quanto-pesaou-vale-tudo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-17 14:28:51
Título: “Assim não dá”, protesta Gleisi contra novo aumento dos combustíveis
Descrição: Lula: a gente está pagando gasolina e óleo diesel a preço em dólar,
apesar de o Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo A presidente
nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), protestou contra um possível novo
aumento nos preços de combustíveis para os próximos dias. Preço dos
combustíveis Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/assim-nao-da-protesta-gleisi-contra-novoaumento-dos-combustiveis/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-17 12:24:29
Título: A campanha de Moro gangrena
Descrição: Gangrenou a campanha presidencial do ex-juiz e ex-ministro Sergio
Moro (Podemos). A constatação é da Folha, nesta quinta-feira (17/02). O Blog do
Esmael foi o primeiro site do País a afirmar que era natimorta a pré-candidatura

de Moro. Portanto, o leitor desta página soube antes do fiasco que seria a Bemvindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-campanha-de-moro-gangrena/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-17 06:46:17
Título: Entrevista: 'Quando a polícia atira, atira atrás dela o governador', diz
ex-secretária de Segurança do RJ
Descrição: Jacqueline Muniz avalia o programa Cidade Integrada, alfineta a
esquerda e refuta a tese de que falta preparo e inteligência às polícias
brasileiras.The post Entrevista: &#8216,Quando a polícia atira, atira atrás dela
o governador&#8217,, diz ex-secretária de Segurança do RJ appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/17/jaqcqueline-muniz-governador-atiraatras-da-policia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-17 03:00:00
Título: O conflito e o antagonismo como componentes fundamentais da política
democrática. Entrevista especial com Thiago Manhães Cabral
Descrição:
\Apesar de todas as suas contradições, a democracia representativa ainda reúne
elementos que podem promover o enfrentamento das g [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616214-entrevista-especial-com-thiago-manhaescabral
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-18 04:47:53
Título: Alvo de viagem de Bolsonaro à Rússia e Hungria foi eleição, e não
política externa, dizem especialistas
Descrição: BRASÍLIA — Muitos opositores ao governo de Jair Bolsonaro acusam o
presidente de criar políticas públicas para proveitos eleitorais dos grupos que
representa, ou apenas alinhados ideologicamente a seu pensamento. Pois a viagem
que fez a Rússia e Hungria, para especialistas, foi pensada apenas para proveito
eleitoral.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/alvo-de-viagem-de-bolsonaro-russia-hungriafoi-eleicao-nao-politica-externa-dizem-especialistas-25399809
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-18 00:00:00
Título: Independência na Bahia eclodiu com levante sufocado e madre assassinada
Descrição: Os tiros irrompiam contra o Forte de São Pedro, fortificação
encravada na região central de Salvador, na madrugada de 19 de fevereiro de
1822.Leia mais (02/18/2022 - 04h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/independencia-na-bahia-eclodiu-com-levante-sufocado-e-madreassassinada.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-18 00:00:00
Título: Palanques regionais do PSD de Kassab vão de Bolsonaro a Lula
Descrição: Os movimentos de aproximação entre PT e PSD para uma possível aliança
nas eleições presidenciais contrastam com arranjos regionais em que o partido
liderado por Gilberto Kassab estará integrando palanques de apoio ao presidente
Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de outubro.Leia mais (02/18/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/palanques-regionais-do-psd-de-kassab-vao-de-bolsonaro-alula.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-17 00:00:00
Título: Alesp terá ato em memória às vítimas do Holocausto após caso Monark

Descrição: A Assembleia Legislativa de SP sediará na segunda (21) um ato solene
em memória às vítimas do Holocausto. O evento ocorre após o apresentador de
podcasts Monark defender o direito de haver um partido nazista no Brasil.Leia
mais (02/17/2022 - 20h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/alesp-tera-ato-em-memoria-as-vitimas-doholocausto-apos-caso-monark.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-17 00:00:00
Título: Autoridades permitem que Bolsonaro desfile com zumbi do golpismo
Descrição: Semanas depois do comício golpista do 7 de Setembro, o chefe do TSE
asseverou que não havia motivo para preocupação com as ameaças de Jair
Bolsonaro. Luís Roberto Barroso apontou que o presidente dava demonstrações de
confiança nas urnas e declarou: \Acho que finalmente esse defunto foi
enterrado\.Leia mais (02/17/2022 - 19h07)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/02/autoridades-permitem-que-bolsonarodesfile-com-zumbi-do-golpismo.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-17 00:00:00
Título: Fabiano Contarato assume relatoria do novo Código Penal no Senado
Descrição: O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi designado relator do projeto
do novo Código Penal, que tramita no Senado a partir de proposta apresentada por
uma comissão de juristas à Casa.Leia mais (02/17/2022 - 15h02)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/fabiano-contarato-assume-relatoria-do-novo-codigopenal-no-senado.shtml
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 (18)
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-paraacompanhar-caso-de-menino-morto-a-tiros.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-17 22:44:00
Título: Congresso ganha iluminação especial pelo Dia Nacional da Criança
Traqueostomizada
Descrição: Data foi criada por lei aprovada no ano passado para conscientizar
profissionais de saúde, pais e responsáveis sobre os cuidados com essas crianças
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852018-congresso-ganha-iluminacaoespecial-pelo-dia-nacional-da-crianca-traqueostomizada/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-17 20:51:00
Título: Projeto acaba com cotas baseadas em cor ou raça nas universidades
Descrição: Texto destina reserva de vagas apenas aos estudantes de baixa renda
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/850137-projeto-acaba-com-cotas-baseadasem-cor-ou-raca-nas-universidades/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2022-02-18 05:06:32
Título: Donetsk relata 68 disparos das forças da Ucrânia nesta madrugada contra
a república popular
Descrição: Na madrugada de hoje, sexta-feira (18), as forças ucranianas
dispararam 68 granadas de morteiro e outros projéteis contra o território da
autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), informou aos jornalistas o
representante da república no Centro Comum de Controle e Coordenação do Regime
de Cessar-Fogo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220218/donetsk-relata-68-disparos-das-forcasda-ucrania-nesta-madrugada-contra-a-republica-popular-21463859.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-17 17:04:35
Título: Lula diz que, se for eleito, vai 'abrasileirar' preço dos combustíveis
Descrição: Ex-presidente critica a atual política da Petrobras de paridade e
afirma que não é a favor da estatização em todos os setores da economia, mas
defendeu que algumas empresas precisam ter participação do Estado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220217/lula-se-eu-for-eleito-mesmo-quemercado-fique-nervoso-vou-abrasileirar-preco-dos-combustiveis-21456798.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-17 15:06:22
Título: Alterações no Código Penal Militar: Câmara aprova projeto que aumenta
pena a militares por tráfico
Descrição: Além de elevar a pena para militares que estejam envolvidos em
tráfico de drogas, projeto muda artigo anterior e permite a execução de bicos
por policiais militares em atividades de segurança fora o horário de trabalho.
Url :https://br.sputniknews.com/20220217/alteracoes-no-codigo-penal-militarcamara-aprova-projeto-que-aumenta-pena-a-militares-por-trafico-21455363.html

