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Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-19 06:00:00
Título: Tragédia em Petrópolis: Número de mortos passou o do temporal de 1988
Descrição: RIO — No terceiro dia após a tempestade que devastou Petrópolis, foi
difícil encontrar lugar para esperança na paisagem. Parentes e amigos seguiram
na dolorosa peregrinação por informações sobre as vítimas. Da noite de quinta
para a manhã de ontem, o total de mortos passou de 117 para 136, como divulgado
pela Polícia Civil, ultrapassando as 134 vítimas daquela que, em 1988, era
considerada, até então, a maior tragédia na história da cidade serrana.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/tragedia-em-petropolis-numero-de-mortospassou-do-temporal-de-1988-1-25401658
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-18
Título: Petrópolis: A taxa imoral paga à “família imperial” numa cidade
enterrada na lama
Descrição: O laudêmio, cobrança sobre transações imobiliárias revertida para
descendentes de Dom Pedro II, é uma aberração em plena República, proclamada há
mais de 132 anos. Enquanto isso, Petrópolis conta seus mortos
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/sudeste/2022/2/18/petropolis-taxaimoral-paga-familia-imperial-numa-cidade-enterrada-na-lama-110378.html
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-18 22:04:39
Título: Notícias ao vivo do Covid: 1.127 mortos e 121.027 casos nas últimas 24
horas
Descrição: País soma 28 milhões de casos e 643 mil mortes na pandemia O Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) aponta aumento no número de casos de
infecções e de mortes por covid nas últimas 24 horas. De acordo com o órgão, são
1.127 óbitos e 121.027 pessoas infectadas
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/noticias-ao-vivo-do-covid-1-127-mortos-e121-027-casos-nas-ultimas-24-horas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 19:26:29
Título: CPI da Covid reage a alegações de Aras: ‘Tentativa de ludibriar os
brasileiros’
Descrição: O procurador-geral da República disse que o material entregue pela
comissão ‘não atendia aos requisitos legais’
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cpi-da-covid-reage-aalegacoes-de-aras-tentativa-de-ludibriar-os-brasileiros/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-18
Título: Brasil tem a segunda pior taxa de desemprego do G20. Entenda as causas
Descrição: Entre as principais economias que compõem o G20, o Brasil tem a
segunda pior taxa de desemprego. De acordo com projeção do Fundo Monetário
Internacional (FMI), 13,8% da população ativa terminou 2021 desempregada. Os
dados finais do IBGE ainda não foram divulgados. Apenas a África do Sul
registrou um quadro ainda pior, com 34,4% da população sem trabalho. Na média
mundial, a taxa de desemprego ficou em 6,4%. Mas, no Brasil, a falta de ocupação
da população economicamente ativa virou um problema persistente. Já são cinco
anos, desde 2016, com desemprego acima de 10%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/brasil-segunda-piortaxa-desemprego-g20/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-18 03:00:00
Título: Retorno da fome ao Brasil é um monumento erguido com a ruína das
políticas públicas. Entrevista especial com Denise De Sordi
Descrição: Etimologicamente, as palavras “pobreza” e “fome” não podem ser
consideradas sinônimos. Mas nem é preciso ir tão lon [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616266-retorno-da-fome-ao-brasil-e-um-monumentoerguido-com-a-ruina-das-politicas-publicas-entrevista-especial-com-denise-desordi
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-18
Título: Bolsonaro admite que "no tempo de Lula a carne era mais barata"
Descrição: Jair Bolsonaro (PL) admitiu que “a carne era mais barata” nos
governos do ex-presidente Lula (PT), durante transmissão nas redes sociais nesta
sexta-feira, 18. Ele se justificou pelo alto preço da carne atualmente diante da
pandemia da Covid-19 e outros fatores. No entanto, o preço da carne vem subindo
desde o golpe de 2016.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-admite-que-no-tempo-de-lula-acarne-era-mais-barata
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-18
Título: Clube de Engenharia reafirma: privatização da Eletrobras traz perda de
soberania e aumento de tarifas
Descrição: Depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovar os valores
envolvidos na privatização da Eletrobras, o Clube de Engenharia reafirmou o
conteúdo de carta que havia endereço ao relator do processo, ministro Aroldo
Cedraz, sobre consequências negativas da venda da estatal. Entre esses efeitos,
aumento de tarifas, “prejudicando principalmente os mais vulneráveis”, e perda
de soberania “sobre um dos principais ativos do país”.
A entidade aponta ainda “subavaliação das outorgas em dezenas de bilhões de
reais, como já denunciada pela área técnica do TCU, gerando pesado prejuízo ao
erário”. Em consulta pública, vai continuar enfatizado sua posição contrária ao
que chama de “iniciativa eufemística e descabida” de capitalização da empresa.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/clube-de-engenhariareafirma-privatizacao-da-eletrobras-traz-perda-de-soberania-e-aumento-detarifas/
Fonte: MST
Data: 2022-02-18
Título: MST repudia a privatização da EMBRAPA
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST repudia o
processo de privatização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), que está em curso na atual gestão do governo e faz parte de um
desmonte do patrimônio público do povo brasileiro. A Embrapa existe desde 1973,
com relevante desempenho na pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologias
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. E,
apesar de todas as pressões do agronegócio para que essa empresa pública atenda
aos interesses do capital, são muitos/as os/as profissionais e pesquisadores/as,
que a partir da Embrapa, tem uma atuação dedicada às necessidades da sociedade
brasileira à serviço da ciência e soberania nacional.
Url : https://mst.org.br/2022/02/18/mst-repudia-a-privatizacao-da-embrapa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 13:31:29
Título: Bolsonaro vai à Rússia por fertilizantes, mas encerrou a produção
nacional
Descrição: Fábrica fechada no Paraná ajudaria país a economizar bilhões em
importações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/bolsonaro-vai-a-russia-porfertilizantes-mas-encerrou-a-producao-nacional

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 21:07:44
Título: 22% acreditam em fake news que ligam Bolsonaro a recuo de tropas russas,
diz pesquisa
Descrição: A notícia falsa foi incentivada pelo próprio presidente e por
ministros
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/22-acreditam-em-fake-newsque-ligam-bolsonaro-a-recuo-de-tropas-russas-diz-pesquisa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 17:24:10
Título: Pizzaiolo? Seis vezes em que a PGR de Augusto Aras blindou Bolsonaro e
aliados
Descrição: Augusto Aras solicitou o arquivamento inquérito contra Bolsonaro que
apura o vazamento de dados envolvendo o TSE
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/pizzaiolo-seis-vezes-em-que-apgr-de-augusto-aras-blindou-bolsonaro-e-aliados
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-18
Título: TCU alerta para esquema de corrupção na compra de cloroquina pelo
Exército
Descrição: Durante a gestão de Bolsonaro, houve uma explosão na produção de
cloroquina, medicamento ineficaz no combate à Covid-19
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/2/18/tcu-alerta-para-esquema-decorrupo-na-compra-de-cloroquina-pelo-exercito-110343.html
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-18 18:40:32
Título: Com avanço do desmatamento, animais do Cerrado e da Amazônia perdem até
90% do habitat
Descrição: Estudo do WWF-Brasil sobrepôs mapas do avanço de pastagens e plantio
de soja com os das áreas de ocorrência de 486 espécies ameaçadas que vivem nos
dois biomas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60435369?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 15:33:06
Título: Ibama dá licença à ExxonMobil e acende alerta para poluição de petróleo
na foz do São Francisco
Descrição: ExxonMobil tem no currículo um desastre ambiental que espalhou 42
milhões de litros de petróleo no Alasca (EUA), em 1989
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/ibama-da-licenca-a-exxonmobil-eacende-alerta-para-poluicao-de-petroleo-na-foz-do-sao-francisco
Fonte: MST
Data: 2022-02-18
Título: Festa da Colheita da maior produção latino-americana de arroz
agroecológico será em março
Descrição: A popular Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, celebrada por
assentadas e assentados do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
Sem Terra (MST), chega à sua 19ª edição. Será no dia 18 de março, com início às
12h30, na sede da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan),
em Nova Santa Rita, na região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul. O evento será presencial, seguindo os protocolos sanitários de prevenção
contra a Covid-19. A celebração contará com a participação de integrantes do
MST, entidades parceiras, populares, sindicais e políticos.
Url : https://mst.org.br/2022/02/18/festa-da-colheita-da-maior-producao-latinoamericana-de-arroz-agroecologico-sera-em-marco/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 15:51:58

Título: Onze servidores de consultoria jurídica do MEC anunciam demissão
coletiva
Descrição: Em ofício, eles afirmam que renunciam de seus cargos para defender a
'supremacia do interesse público sobre o privado'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/onze-servidores-deconsultoria-juridica-do-mec-anunciam-demissao-coletiva/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-19 07:00:09
Título: Ex-PM, olavista e braço direito de Frias: a trágica atuação de André
Porciuncula
Descrição: Número 2 da Cultura do país, Porciuncula recebeu a missão de
paralisar os incentivos da pasta. Em 2021, sua gestão gastou menos de um terço
das verbas.The post Ex-PM, olavista e braço direito de Frias: a trágica atuação
de André Porciuncula appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/19/ex-pm-olavista-braco-direito-mariofrias-tragica-atuacao-andre-porciuncula/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Mário Frias se irrita ao ser questionado sobre gastos excessivos e
nomeação de noiva de deputado
Descrição: O secretário especial da Cultura, Mário Frias, se irritou nesta
sexta-feira (18) ao ter os gastos excessivos com passagens e diárias e a
nomeação da noiva de um deputado aliado questionados. O secretário participou do
programa Morning Show, da Jovem Pan, ironizou as perguntas e atacou os
entrevistadores, sem explicar os questionamentos que lhe foram [ ]The post Mário
Frias se irrita ao ser questionado sobre gastos excessivos e nomeação de noiva
de deputado appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/mario-frias-se-irrita-aoser-questionado-por-gastos-excessivos-e-contratacao-de-noiva-de-deputado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 15:39:45
Título: \Nos tempos do Imperador\: Globo afasta diretor acusado de racismo nos
bastidores de novela
Descrição: Após repercussão da denúncia de atrizes, ator de trama sobre segundo
reinado contou que foi chamado de \escravo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/nos-tempos-do-imperador-globoafasta-diretor-acusado-de-racismo-nos-bastidores-de-novela
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 16:16:47
Título: Encontro do MST na Bahia discute eleições e retomada de ocupações de
terra pelo Brasil
Descrição: Evento reúne mais de mil militantes e é crucial na definição da
estratégia do movimento para o ano eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/encontro-do-mst-na-bahiadiscute-eleicoes-e-retomada-de-ocupacoes-de-terra-pelo-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 15:57:14
Título: Levante Popular da Juventude em Fortaleza celebra os 10 anos nesta sexta
(18)
Descrição: Levante Popular da Juventude celebra 10 anos na luta por um Brasil
para os brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/levante-popular-da-juventude-emfortaleza-celebra-os-10-anos-nesta-sexta-18
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 14:45:57
Título: CPI pede indiciamento de presidente da Cemig, de vice-presidente do
partido Novo e de mais 15
Descrição: Segundo investigações, houve uso político da estatal por integrantes
do partido do governador Romeu Zema

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/cpi-pede-indiciamento-depresidente-da-cemig-de-vice-presidente-do-partido-novo-e-de-mais-15
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 11:45:23
Título: Alimentação saudável: a importância de diversificar o prato das crianças
Descrição: Nutricionista explica que o ideal é evitar frituras e retardar, o
máximo possível, a apresentação de industrializados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/alimentacao-saudavel-aimportancia-de-diversificar-o-prato-das-criancas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-18 07:52:03
Título: Estado do Rio reduziu em até 99% orçamento destinado à prevenção de
tragédias, afirma deputada
Descrição: Mônica Francisco (Psol) afirmou que efetivação de políticas públicas
poderia ter evitado tragédias como a de Petrópolis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/18/estado-do-rio-reduziu-em-99orcamento-destinado-a-prevencao-de-tragedias-afirma-deputada
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 18:57:46
Título: Conselho de Psicologia do DF cassa registro de profissional que oferecia
‘cura gay’
Descrição: Rozângela Alves Justino oferecia 'terapia' voltada a gays e lésbicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/conselho-de-psicologia-do-dfcassa-registro-de-profissional-que-oferecia-cura-gay/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 17:41:07
Título: Frias defende viagem a NY para ver lutador e diz que custos têm de ser
‘cobridos’
Descrição: 'Devolver o quê, garoto? Eu tô trabalhando. Eu fui numa comitiva
oficial', afirmou o bolsonarista ao discutir com entrevistador
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/frias-defende-viagem-a-nypara-ver-lutador-e-diz-que-custos-tem-de-ser-cobridos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 17:26:14
Título: Como a população negra foi excluída do processo eleitoral
Descrição: Não serão os belos discursos, as propagandas grandiosas ou os
comícios festivos de nenhum candidato ou partido político que possibilitarão
horizonte mais plural, democrático e digno à população negra
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/como-a-populacao-negra-foiexcluida-do-processo-eleitoral/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 17:15:26
Título: Juízes e defensores públicos negros e negras são os novos colunistas de
CartaCapital
Descrição: Publicada semanalmente, a coluna 'Zumbido' conta com representantes
de oito Estado diferentes, de todas as regiões, bem como de competência estadual
e federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/juizes-e-defensores-publicosnegros-e-negras-sao-os-novos-colunistas-de-cartacapital/
Fonte: Congresso em Foco
Título: STF impõe derrota a Aras e confirma poder de requisição a defensores
públicos
Descrição: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou a
favor da manutenção do poder de requisição de documentos e informações de
autoridades públicas por parte de defensores públicos em ações judiciais. O
julgamento, iniciado em novembro, se deu por conta de uma ação aberta pelo
procurador-geral da República, Augusto Aras, que contestou a [ ]The post STF

impõe derrota a Aras e confirma poder de requisição a defensores públicos
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/stf-forma-maioria-pelopoder-de-requisicao-de-defensores-publicos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 17:08:43
Título: Projeto de Freixo pede o fim da cobrança do laudêmio em Petrópolis
Descrição: O socialista defende que a receita obtida com a 'taxa do príncipe'
seja revertida para políticas de prevenção e combate a desastres naturais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/projeto-de-freixo-pede-o-fimda-cobranca-do-laudemio-em-petropolis/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-18 15:58:31
Título: Governador do Rio pede demissão de comentarista da CBN que criticou seu
trabalho em Petrópolis
Descrição: Segundo o sociólogo e cientista político Sergio Abranches, Cláudio
Castro 'foi a Petrópolis fazer um nariz de cera, um fingimento'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/governador-do-rio-pededemissao-de-comentarista-da-cbn-que-criticou-seu-trabalho-em-petropolis/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-18 23:39:28
Título: Brasil naturaliza tragédias como a de Petrópolis que chora 136 mortos e
213 desaparecidos
Descrição: As autoridades brasileiras já têm mapeadas as encostas, conhecem os
cíclicos regimes de chuva, as ocupações irregulares do solo, mas esse poder
público se omite há décadas não oferece moradias populares dignas. Nesse
cenário descrito acima, tragédias como a de Petrópolis, no Rio, se naturalizam e
se repetem, repetem, Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/brasil-naturaliza-tragedias-como-a-depetropolis-que-chora-136-mortos-e-213-desaparecidos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-18 20:23:04
Título: Eles querem fazer usinas de energia sem estudo de impacto ambiental no
Paraná
Descrição: A Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel)
ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 7076, contra trecho da Constituição do Estado do
Paraná que condiciona a construção de centrais hidrelétricas à realização de
projeto de impacto ambiental, à consulta plebiscitária e à aprovação Bem-vindo
à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/eles-querem-fazer-usinas-de-energia-semestudo-de-impacto-ambiental-no-parana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-18 20:11:11
Título: Roberto Jefferson volta para o ‘bico do corvo’ ao virar réu no STF
Descrição: O ex-deputado Roberto Jefferson é a prova viva de que a Lei de
Murphy* existe para alguns. Ele virou réu no Supremo Tribunal Federal (STF)
pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra
patrimônio público. Ao menos sete declarações de Jefferson foram tipificadas na
denúncia oferecida Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/roberto-jefferson-volta-para-o-bico-docorvo-ao-vira-reu-no-stf/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-18 16:47:38
Título: Pesquisa Ipespe vê Lula na liderança e Haddad disputando 2º turno contra
bolsonarista em SP

Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da
República enquanto Fernando Haddad (PT) irá para o segundo turno contra o
bolsonarista Tarcísio Freitas (PL), na disputa pelo governo do estado de São
Paulo. Esse é o briefing do Ipespe, que divulgou uma nova pesquisa nesta sextafeira Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-ipespe-ve-lula-na-lideranca-ehaddad-disputando-2o-turno-contra-bolsonarista-em-sp/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-18 12:00:31
Título: EUA cometem equivalente a 'assassinato em massa' ao congelar dinheiro do
Afeganistão
Descrição: Com apoio dos democratas, Biden está destruindo a economia do
Afeganistão ao congelar 7 bilhões de dólares do país. A decisão pode causar mais
mortes e destruição para além da guerra de 20 anos que ele encerrou.The post EUA
cometem equivalente a &#8216,assassinato em massa&#8217, ao congelar dinheiro do
Afeganistão appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/18/eua-bloqueio-dinheiro-afeganistao/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-19 06:21:16
Título: Caso Daunte Wright: Ex-policial que matou jovem negro após confundir
arma de choque com pistola é condenada a dois anos de prisão nos EUA
Descrição: A ex-policial Kim Potter, que matou o jovem negro Daunte Wright, de
20 anos em Minneapolis, no estado americano de Minnesota, foi condenada a dois
anos de prisão nesta sexta-feira. O caso ocorreu em abril de 2021 durante uma
blitz, quando a agente que já trabalhava há mais de 20 anos na polícia confundiu
uma arma de choque com uma pistola e atirou no rapaz. O caso que gerou revolta e
protestos ocorreu próximo do local onde George Floyd foi morto por sufocamento,
em maio de 2020, também durante uma ação policial.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/caso-daunte-wrightex-policial-que-matoujovem-negro-apos-confundir-arma-de-choque-com-pistola-condenada-dois-anos-deprisao-nos-eua-25401729
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-19 02:43:07
Título: 'Só volto para casa se quiser morrer': o drama das centenas de
desabrigados em Petrópolis
Descrição: Deslizamentos destruíram casas por toda a cidade na região serrana do
Rio, deixando muita gente sem ter onde morar. Agora, essas pessoas estão vivendo
em abrigos improvisados enquanto procuram uma forma de reconstruir a vida.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60441029?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-18 00:00:00
Título: Eduardo Leite é condenado a pagar R$ 40 mil a Chico Buarque por uso de
sua imagem
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a pagar R$ 40 mil ao cantor e compositor
Chico Buarque por danos morais. A defesa do artista é feita pelo advogado João
Tancredo.Leia mais (02/18/2022 - 19h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/eduardo-leite-tera-que-pagar-r-40-mil-achico-buarque-por-uso-de-sua-imagem.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-18 19:10:00
Título: Projeto isenta convênios para pesquisa do pagamento de ISS
Descrição: A proposta abrange os convênios realizados com base na Lei de
Informática

Url :https://www.camara.leg.br/noticias/850176-projeto-isenta-convenios-parapesquisa-do-pagamento-de-iss/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-18 16:24:00
Título: Projeto concede pensão especial à mãe de Moïse Mugenyi Kabagambe
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852133-projeto-concede-pensao-especiala-mae-de-moise-mugenyi-kabagambe/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-19 04:21:39
Título: Projétil explode na região russa de Rostov, a cerca de 1 km da fronteira
com Ucrânia (FOTOS)
Descrição: Uma bomba teria explodido no distrito de Tarasovsky da região russa
de Rostov, a um quilômetro da fronteira russo-ucraniana, de acordo com uma fonte
das forças de segurança citadas pela Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20220219/regiao-russa-de-rostov-declara-estadode-emergencia-informa-governador-21479878.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-19 03:13:18
Título: Líderes de Donetsk e Lugansk decretam mobilização geral nas repúblicas
populares
Descrição: Denis Pushilin líder da República Popular de Donetsk (RPD) disse que
havia assinado um decreto sobre a mobilização geral na república.
Url :https://br.sputniknews.com/20220219/-lider-de-donetsk-decreta-mobilizacaogeral-na-republica-popular-21479225.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-19 00:50:15
Título: Rússia nega alegações dos EUA sobre suposto envolvimento em ataques
cibernéticos na Ucrânia
Descrição: A Rússia negou as alegações dos EUA sobre um suposto envolvimento
russo em ataques cibernéticos na Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220219/russia-nega-alegacoes-dos-eua-sobresuposto-envolvimento-em-ataques-ciberneticos-na-ucrania-21478746.html

