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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-21
Título: Fachin diz que não há dúvida de que Bolsonaro vazou dados sigilosos
Descrição: O ministro Edson Fachin, que assume a presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (22), afirmou que “não há dúvida” de 
que Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos e sensíveis à Justiça Eleitoral, na 
investigação que apura um ataque hacker ao TSE. A declaração foi dada em 
entrevista ao programa Jornal das Dez, da GloboNews.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/fachin-diz-que-nao-ha-duvida-de-que-
bolsonaro-vazou-dados-sigilosos 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-21
Título: Votação no Senado pode obrigar Bolsonaro a abrir gastos do cartão 
corporativo
Descrição: A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado pautou, para esta terça-feira (22), a 
votação de um requerimento apresentado pelo senador Fabiano Contarato (PT-
ES) para que o governo Bolsonaro preste informações detalhadas sobre os gastos 
com os cartões corporativos da presidência. O pedido de informações, que se 
aprovado será encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República, 
comandada por Luiz Eduardo Ramos, é motivado pelo fato do governo Bolsonaro ter 
torrado, entre 2019 e 2021, segundo levantamento do jornal O 
Globo, aproximadamente, R$ 30 milhões, um valor 19% maior que a quantidade total
gasta nos 4 anos anteriores, durante os governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel
Temer (MDB).
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/21/votao-no-senado-pode-
obrigar-bolsonaro-abrir-gastos-do-carto-corporativo-110480.html 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-22 00:00:00
Título: Flávio Bolsonaro mobilizou Receita contra caso da 'rachadinha', mostram 
documentos inéditos
Descrição: A Receita Federal mobilizou por quatro meses uma equipe de cinco 
servidores para apurar uma acusação feita pelo senador Flávio Bolsonaro, filho 
do presidente da República, de que teria tido seus dados fiscais acessados e 
repassados de forma ilegal ao Coaf, o que deu origem ao caso das \
rachadinhas\.Leia mais (02/22/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/flavio-bolsonaro-mobilizou-receita-contra-caso-da-rachadinha-
mostram-documentos-ineditos.shtml
 
Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-02-21
Título: Vítima de racismo e injúria, criança de 8 anos fica gaga e não quer se alimentar
Descrição: Uma criança de 8 anos, vítima de discriminação racial, injúria e 
ameaça dentro do conjunto habitacional onde mora, em Praia Grande, no litoral de
São Paulo, ficou "destruída e traumatizada" com a violência das agressões, ficou
gaga e não quer se alimentar, disse a mãe Priscila Romão ao G1. "Ele não está 
bem, não quer comer, não quer brincar e chora o tempo todo. Ele sempre falou 
tudo certinho, mas ficou totalmente gago", contou Priscila, que registrou 
Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi), na capital paulista.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/vitima-de-racismo-e-injuria-crianca-de-8-
anos-fica-gaga-e-nao-quer-se-alimentar-4e24 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-21
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Título: Efeito Moïse: fiscais encontram 264 trabalhadores sem registro na orla 
do Rio
Descrição: Morte do congolês completa um mês na próxima quinta. Lei de Migração 
garante acesso igualitário ao trabalho, afirma chefe da fiscalização
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/02/moise-fiscais-264-
trabalhadores-sem-registro-orla-rio/ 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-22 05:00:59
Título: Como o governo abre as portas para armar o crime?
Descrição: O bala.40 é um o perigoso traficante de armas, preso, em janeiro, na 
cidade de Goiânia. Mas para quem não o conhecia, ele também poderia ser tratado 
como um mero colecionador de armamentos, autorizado por decretos assinados pelo 
Jair Bolsonaro a comprar dezenas de armas e milhares de munições. Interceptações
de conversas telefônicas revelaram que o criminoso negociou milhares de munições
se valendo do registro como CAC, a sigla para colecionadores, atiradores e 
caçadores. Um levantamento feito pelo GLOBO, publicado no domingo, revelou que a
mesma prática tem sido adotada por outros traficantes e milicianos, em pelo 
menos nove estados.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-governo-abre-as-portas-para-armar-
crime-25404298

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-02-21
Título: Precisamos lutar por uma alimentação escolar gratuita e universal.
Descrição: Por Milton Rondó No entanto, os impérios continuam investindo em 
armas, em vez de comida. “E dou a minha palavra de que a única coisa que consigo
recordar desse período é justamente o que me levou à evasão: fome. Era a 
primeira vez que eu estudava tão longe de casa, era a primeira vez que eu 
precisava carregar algum dinheiro comigo para para poder comer na rua, e a minha
mãe não tinha esse dinheiro para me dar.” José Falero. José Falero é, para mim, 
um dos melhores jovens escritores da atualidade. O trecho acima é de “Mas em que
mundo tu vive?“, coletânea de crônicas dele, editada pela Todavia.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/precisamos-lutar-por-uma-
alimentacao-escolar-gratuita-e-universal/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Professores em greve por situação nas escolas públicas do Brasil
Descrição: 22 de febrero de 2022. Brasilia, 22 feb (Prensa Latina) O Sindicato 
dos Professores do Distrito Federal convocou hoje uma greve para discutir 
medidas para resolver os problemas enfrentados pelas escolas públicas no Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509732&SEO=profesores-en-
huelga-por-situacion-de-las-escuelas-publicas-en-brasil

Fonte: Vatican News - Português
Título: Elza Soares - A Estrela que veio do Planeta Fome
Descrição: A um mês do seu falecimento e no mês do Blakc History, recordamos 
Elza Soares, cantora afro-brasileira que, ao longo da sua vida, nada linear, 
soube enfrentar com inteligência, determinação, fé e digidade as imensas 
dificuldades por que passou. E venceu.                     Leia tudo            
Url :https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2022-02/elza-soares-a-estrela-
que-veio-do-planeta-fome.html

Fonte: Diário Barricada – Nicarágua 
Data: 2022-02-22
Título: General Augusto C. Sandino (18/05/1895 - 20/02/1934), símbolo e bandeira
das lutas libertárias
Descrição: A escritura do General de Homens e Mulheres Livres, Augusto Nicolás 
Calderón Sandino, ainda está em vigor, iluminando o caminho do anti-
imperialismo, defendendo a soberania dos povos.  Naquele dia fatídico em que ele
foi vítima de traição, sua profecia começou a se cumprir: "Iremos em direção ao 
sol da liberdade ou em direção à morte; e se morrermos, nossa causa continuará 
viva". Outros nos seguirão.
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Url : https://diariobarricada.com/general-augusto-c-sandino-simbolo-y-bandera-
de-las-luchas-libertarias/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Secretário de Mario Frias gastou R$ 20 mil em viagem para Los Angeles
Descrição: André Porciúncula, subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, 
gastou R$ 20 mil em uma viagem a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde passou 
cinco dias em janeiro deste ano. O ex-PM é grande aliado do secretário da 
Cultura, Mario Frias, que também está na mira do Planalto por gastar R$ 78 mil 
em recursos [ ]The post Secretário de Mario Frias gastou R$ 20 mil em viagem 
para Los Angeles appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/secretario-de-mario-frias-
gastou-r-20-mil-em-viagem-para-los-angeles/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-21
Título: Mário Frias bomba com paródia dos Titãs: “Mário Mamata, clientelismo 
selvagem”
Descrição: A canção, que já conta com milhares de views, aponta as viagens e 
gastos do controverso secretário
Url : https://revistaforum.com.br/cultura/2022/2/21/mario-frias-bomba-com-
parodia-dos-tits-mario-mamata-clientelismo-selvagem-110447.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 17:14:43
Título: Putin reconhece independência de regiões separatistas do leste da 
Ucrânia
Descrição: O presidente russo reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk em
comunicado nesta segunda (21)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/putin-reconhece-independencia-
de-regioes-separatistas-do-leste-da-ucrania
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 18:24:18
Título: UE recorre à lei internacional para criticar reconhecimento de Putin de 
separatistas na Ucrânia
Descrição: Líderes internacionais comentam a decisão do Kremlin de reconhecer as
autoproclamadas Repúblicas de Donetsk e Lugansk
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/ue-recorre-a-lei-internacional-
para-criticar-reconhecimento-de-putin-de-separatistas-na-ucrania

Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-22 08:19:11
Título: Parlamento de Donetsk ratifica acordo de amizade, cooperação e 
assistência mútua entre a Rússia e a República de Donetsk
Descrição: O pacto em questão foi assinado pelo presidente russo Vladimir Putin 
e pelo líder da república, Denis Pushilin, em Moscou, na segunda-feira.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420907-parlamento-donetsk-ratificar-
acuerdo-amistad-rusia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
 
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-22 08:12:47
Título: O Parlamento de Lugansk ratifica o acordo de amizade, cooperação e 
assistência mútua entre a Rússia e a república.
Descrição: O documento foi assinado pelo presidente russo Vladimir Putin e pelo 
líder da república Leonid Pasechnik em Moscou na segunda-feira.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/420911-parlamento-lugansk-ratificar-
acuerdo-amistad-rusia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 18:12:12
Título: EUA anunciam punições a territórios reconhecidos como independentes por 
Putin
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Descrição: A Casa Branca tomará medidas econômicas restritivas a Donetsk e 
Lugansk, na região de Donbass, leste da Ucrânia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-anunciam-punicoes-a-territorios-
reconhecidos-como-independentes-por-putin/

Fonte: MST
Data: 2022-02-21
Título: Entidades pedem justiça pela morte de criança na zona rural de 
Pernambuco
Descrição: Na última sexta-feira (18), parlamentares, movimentos populares e 
famílias agricultoras participaram uma   diligência com a Comissão de Direitos   
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos do 
Senado, após o assassinato de uma criança da comunidade do Engenho 
Roncadorzinho, no município de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. A vítima, 
Jonatas de Oliveira dos Santos, filho de uma das principais lideranças 
comunitárias da região, foi morto a tiros enquanto se escondia debaixo da cama 
com sua mãe e irmãos, quando pistoleiros invadiram sua casa e atiraram contra 
seu pai, Geovane da Silva Santos, que foi atingido no ombro e está em estado de 
recuperação. Geovane é presidente da Associação dos agricultores e agricultoras 
da região, já tinha sofrido ameaças antes da tragédia. A Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) acompanha o conflito por posse de terras na região, segundo o 
advogado Lenivaldo Lima, da CPT, apesar dos conflitos terem sido denunciados, “o
pessoal não deu a importância devida aos fatos e agora aconteceu isso”, disse 
Lenivaldo, o caso segue sob investigação.
Url : https://mst.org.br/2022/02/21/entidades-pedem-justica-pela-morte-de-
crianca-na-zona-rural-de-pernambuco/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 17:52:17
Título: Governo Bolsonaro coloca sigilo em 23% dos custos de viagens, maior 
proporção da história
Descrição: Levantamento mostra recorde na falta de transparência com dinheiro 
usado em viagens: R$ 1 a cada R$ 4 é secreto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/governo-bolsonaro-coloca-sigilo-
em-23-dos-custos-de-viagens-maior-proporcao-da-historia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 08:03:47
Título: Dia do Livro Vermelho: Qual é a importância atual do Manifesto Comunista
para os trabalhadores?
Descrição: A obra é considerada um divisor de águas ao trazer, além de críticas 
ao capitalismo, a transformação da sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/dia-do-livro-vermelho-qual-e-a-
importancia-atual-do-manifesto-comunista-para-os-trabalhadores

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-21
Título: Decisão do STJ poderá reduzir cobertura dos planos de saúde
Descrição: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir na quarta-feira (23)
se os planos de saúde poderão ou não ser obrigados a cobrir diagnósticos, 
procedimentos e terapias que não constem do rol de coberturas mínimas 
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. É o caso de 
exames como o PET scan, um tipo de tomografia computadorizada capaz de 
diagnosticar o câncer e seu estágio de desenvolvimento.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/02/decisao-do-stj-
podera-reduzir-cobertura-dos-planos-de-saude/ 

Fonte: Viomundo
Data: 2022-02-21
Título: José Dirceu: Privatização da Eletrobras dará a qualquer capitalista o poder de 
desligar o país, deixando-o totalmente vulnerável
Descrição: Já sabemos o que acontecerá se o governo Bolsonaro, com autorização 
legislativa e agora do TCU privatizar a estatal, mesmo com restrição que impede 
de vender potências: o custo da energia vai subir ainda mais. Assim como vem 
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acontecendo com os preços dos combustíveis e do botijão de gás de cozinha, em 
decorrência da privatização de subsidiárias da Petrobras. Neste jogo da 
privatização da Eletrobras todos perdem –empresários e consumidores. Só ganham 
os acionistas e controladores das empresas privatizadas. Todos os países que se 
prezam não privatizam empresas estratégicas, particularmente as do setor 
elétrico, mais ainda hidroelétrico.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jose-dirceu-privatizacao-da-
eletrobras-e-um-erro-dara-a-qualquer-capitalista-o-poder-de-desligar-o-pais-
deixando-o-totalmente-vulneravel.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 20:50:32
Título: Ministro da Educação, Milton Ribeiro, é recebido na UFRGS com protesto 
de estudantes
Descrição: Milton Ribeiro esteve em Porto Alegre visitando a universidade, 
ministro é criticado como \inimigo da educação\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/ministro-da-educacao-milton-
ribeiro-e-recebido-na-ufrgs-com-protesto-de-estudantes

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 19:54:27
Título: Forças de segurança em Minas Gerais aprovam greve por reajuste salarial
Descrição: Agentes alegam que o governo de Romeu Zema não cumpriu acordo de 2019
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/forcas-de-seguranca-em-minas-
gerais-aprovam-greve-por-reajuste-salarial/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 20:49:24
Título: Governador do RS, Eduardo Leite, perde ação e terá que pagar R$ 40 mil a
Chico Buarque
Descrição: Pela segunda vez, Judiciário dá ganho de causa ao cantor e compositor
na disputa contra o governador gaúcho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/governador-do-rs-eduardo-leite-
perde-acao-e-tera-que-pagar-r-40-mil-a-chico-buarque

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 17:16:36
Título: Lula tem 48% de votos válidos e pode vencer no 1º turno, mas Bolsonaro 
volta a crescer, diz CNT
Descrição: Estudo confirma tendência de recuo na distância de petista para ex-
capitão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/lula-tem-48-de-votos-validos-e-
pode-vencer-no-1-turno-mas-bolsonaro-volta-a-crescer-diz-cnt

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-21 00:00:00
Título: Guilherme Boulos dará aula sobre capitalismo em curso organizado por 
Noam Chomsky
Descrição: Guilherme Boulos foi convidado para dar aula em um curso sobre as 
consequências sociais do capitalismo que o filósofo e linguista norte-americano 
Noam Chomsky organiza na Universidade do Arizona. Ele vai se chamar \A Luta pelo
Direito à Cidade no Brasil\.Leia mais (02/21/2022 - 20h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/guilherme-boulos-dara-aula-sobre-capitalismo-
em-curso-organizado-por-noam-chomsky.shtml
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 19:32:24
Título: Colômbia descriminaliza o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez
Descrição: Trata-se de uma decisão inédita neste país de maioria católica, Corte
Constitucional anunciou a mudança nesta segunda 21
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/colombia-descriminaliza-o-aborto-nas-
primeiras-24-semanas-de-gravidez/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 17:01:16
Título: China chega a mais de 3 bilhões de vacinas aplicadas contra covid-19
Descrição: Pequim afirma que mais de 1,2 bilhão de pessoas no país já estão com 
seu ciclo de vacinação completo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/china-chega-a-mais-de-3-bilhoes-
de-vacinas-aplicadas-contra-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 16:14:09
Título: Artigo | Cassar registro de psicóloga que oferecia \cura gay\ é defender
a ética da profissão
Descrição: No dia 17 de fevereiro o Conselho de Psicologia do DF cassou o 
registro de Rozângela Justino, que oferecia \cura gay\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/artigo-cassar-registro-de-
psicologa-que-oferecia-cura-gay-e-defender-a-etica-da-profissao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 15:35:31
Título: PR: delegado acusado de desviar recursos públicos para casa própria é 
afastado de cargo
Descrição: Juíza cita festas na delegacia com álcool e emprego de recursos do 
Fundo Retroativo para reforma em área de piscina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/pr-delegado-acusado-de-desviar-
recursos-publicos-para-casa-propria-e-afastado-de-cargo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 14:44:24
Título: Casos de dengue aumentaram 294% no Distrito Federal em 2022
Descrição: Infecções prováveis chegaram a 4.299 na capital do país desde o 
início do ano, saiba como se prevenir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/casos-de-dengue-aumentaram-294-
no-distrito-federal-em-2022
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 14:06:45
Título: Governo de PE promove PM investigado por operação que cegou dois homens 
em protesto no Recife
Descrição: Elton Máximo foi promovido de capitão a major, organizações afirmam 
que Estado \promove insegurança pública”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/governo-de-pe-promove-pm-
investigado-por-operacao-que-cegou-dois-homens-em-protesto-no-recife
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 12:29:49
Título: Cancelamento do carnaval mexe no regime de trabalho? Confira o caso de 
cada capital do país 
Descrição: Listamos as condições de 27 cidades, entre decretos de ponto 
facultativo ou feriado, além da manutenção de dia útil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/cancelamento-da-folia-mexe-no-
regime-de-trabalho-confira-o-caso-de-cada-capital-do-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-21 07:51:30
Título: Enfermeiros preparam mobilização nacional pela aprovação de piso 
salarial da categoria
Descrição: PL que trata do tema foi aprovado por unanimidade no Senado em 
novembro, mas encontra barreiras na Câmara dos Deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/21/enfermeiros-preparam-
mobilizacao-nacional-pela-aprovacao-de-piso-salarial-da-categoria
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 06:19:04
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Título: Entre evangélicos, Bolsonaro tem 40% e Lula 30% das intenções de voto, 
diz CNT
Descrição: Líderes de várias denominações indicam, porém, que não terão o mesmo 
engajamento pró-Bolsonaro e abriram caminho para diálogo com Lula
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/entre-evangelicos-bolsonaro-tem-
40-e-lula-30-das-intencoes-de-voto-diz-cnt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 20:20:11
Título: Propaganda partidária começa no próximo sábado, com o PSOL, veja o 
calendário
Descrição: A propaganda das siglas havia sido extinta em 2017, mas foi retomada 
por uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/propaganda-partidaria-comeca-
no-proximo-sabado-com-o-psol-veja-o-calendario/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 19:46:09
Título: CPI da Covid: PGR quer derrubar o sigilo de desdobramentos das 
investigações
Descrição: Augusto Aras diz que segredo de Justiça atrapalha acesso a 
informações das apurações
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cpi-da-covid-pgr-quer-
derrubar-o-sigilo-de-desdobramentos-das-investigacoes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 18:42:33
Título: PGR abre procedimento contra Queiroga por ‘apagão de dados’
Descrição: Vice-procurador-geral comunicou ao STF o registro de notícia de fato 
e solicitou informações da Polícia Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-abre-procedimento-contra-
queiroga-por-apagao-de-dados/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 16:06:56
Título: STF proíbe o uso de acordo de leniência da Odebrecht em ação contra Lula
Descrição: O ex-presidente obteve uma vitória na Segunda Turma da Corte, por 
três votos a dois
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-proibe-o-uso-de-acordo-
de-leniencia-da-odebrecht-em-acao-contra-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-21 16:04:38
Título: STF suspende julgamento de decreto que autoriza exploração comercial em 
área de cavernas
Descrição: Pedido de vista do ministro Dias Toffoli adiou a decisão sobre a 
suspensão do decreto presidencial
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-suspende-julgamento-de-decreto-
que-autoriza-exploracao-comercial-em-area-de-cavernas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-21 21:16:17
Título: Mudar o rumo da prosa e colocar o povo na campanha de Lula, propõe 
Milton Alves
Descrição: Liderança de Lula, pesquisas CNT-MDA/PoderData, Federação, Chuchu, 
Bolsonaro, 3ª via mais dividida A pré-campanha de Lula precisa calçar as 
sandálias da humildade Por Milton Alves* 1. Mais de 3 meses que a direção do PT 
investe na formação de uma federação com o híbrido PSB e indica o desejo de  
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/mudar-o-rumo-da-prosa-e-colocar-o-povo-na-
campanha-de-lula-propoe-milton-alves/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-21 19:01:09
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Título: O dilema do PSB
Descrição: O dilema do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Paraná é muito 
parecido com o de outras seções regionais da legenda no País, salvo as 
peculiaridades. Na seção paranaense, o PSB perderá dois deputados federais se 
não se associar à federação partidária com PT, PCdoB e PV. Por outro lado, no  
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/o-dilema-do-psb/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-21 17:03:48
Título: Pela primeira vez, pesquisa mostra que Bolsonaro derrota Moro no segundo
turno
Descrição: Pesquisa MDA/CNT, divulgada nesta segunda-feira (21/02), mostra pela 
primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro (PL) derrota o ex-juiz Sergio Moro 
(Podemos) em um eventual segundo turno. A pesquisa também significa uma pá de 
cal na pré-candidatura de Moro, que é ultrapassada nesta rodada pelo ex-
governador Ciro Gomes (PDT). De  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pela-primeira-vez-pesquisa-mostra-que-
bolsonaro-derrota-moro-no-segundo-turno/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-21 12:55:40
Título: Empresas de telefonia têm receita bilionária com venda irregular de 
antigos prédios e bens públicos
Descrição: Bens vinculados à concessão de telefonia viraram fonte de lucro para 
a iniciativa privada, segundo Tribunal de Contas da União.The post Empresas de 
telefonia têm receita bilionária com venda irregular de antigos prédios e bens 
públicos appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/21/telefonia-venda-irregular-bens-
publicos/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-21 03:00:00
Título: Cenário eleitoral e as possibilidades de um programa de esquerda. 
Entrevista especial com Samuel Braun
Descrição:  
\Ora, estamos há anos sob os efeitos objetivos do êxito político e eleitoral da 
austeridade e dos termos econômicos liberais, e eles nos trouxeram a um estado 
de penúria e sofrimento popular que não podem ser secundariza [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616309-cenario-eleitoral-e-as-possibilidades-de-
um-programa-de-esquerda-entrevista-com-samuel-braun
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-21 03:00:00
Título: Auxílio Brasil fortalece a financeiração e fragiliza a população. 
Entrevista especial com Lucas Bressan de Andrade
Descrição:  
Neste ano eleitoral, a pauta prioritária no debate público deveria ser \a 
construção de um novo projeto de Brasil\, sugere 
http://www.ihu.unisinos.br/616316-a-politica-do-curto-prazismo-e-a-incapacidade-
brasileira-de-sonhar-com-um-futuro-possivel-entrevista-com-lucas-bressan-de-
andrade
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-21 00:00:00
Título: Governo omite dados do Enem e gera preocupação entre especialistas
Descrição: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) publicou na última sexta-feira (18) informações parciais do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e do Censo Escolar da Educação 
Básica de 2021.Leia mais (02/21/2022 - 20h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2022/02/governo-omite-dados-do-enem-e-gera-preocupacao-
entre-especialistas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-21 00:00:00
Título: PC do B de SP decide apoiar Haddad e gera reclamação de França
Descrição: O diretório estadual do PC do B em São Paulo aprovou, no último 
sábado (19), resolução declarando apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad 
(PT) para o governo do estado.Leia mais (02/21/2022 - 19h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/pc-do-b-de-sp-decide-apoiar-haddad-e-gera-
reclamacao-de-franca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-21 00:00:00
Título: Após receber Moro, Casagrande deve se reunir com André Janones
Descrição: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), 61, deve 
receber nos próximos dias o pré-candidato à presidência pelo Avante, André 
Janones.Leia mais (02/21/2022 - 19h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/apos-receber-moro-casagrande-deve-se-reunir-com-
andre-janones.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-21 19:31:00
Título: Projeto obriga eleitor a apresentar comprovante de vacinação para entrar
na seção eleitoral
Descrição: Proposta altera a legislação eleitoral
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/851328-projeto-obriga-eleitor-a-
apresentar-comprovante-de-vacinacao-para-entrar-na-secao-eleitoral/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-21 18:49:00
Título: Câmara lança livro sobre o papel da imprensa na Independência do Brasil
Descrição: Edição integra comemorações do Bicentenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852639-camara-lanca-livro-sobre-o-papel-
da-imprensa-na-independencia-do-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-22 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 22 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (22), marcada pelo reconhecimento das RPD e RPL 
pela Rússia, pela reação imediata do Ocidente ao passo e pelas palavras do 
ministro da Energia russo de que os parceiros da Gazprom podem entrar com um 
processo na Justiça caso o Nord Stream 2 não seja lançado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220222/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-terca-feira-22-de-fevereiro-21518760.html
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