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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-22
Título: Média diária de mortes pela Covid-19 chega a 700, mesmo patamar de julho de 2021
Descrição: O Brasil registrou, nesta segunda-feira (21), 333 mortes por Covid-19
em 24 horas, totalizando 644.695 vidas perdidas desde o início da pandemia, em
março de 2020. No mesmo período, foram registrados 43 mil novos casos
conhecidos, elevando o total de infectados para mais de 28,25 milhões.
Na semana que antecede o feriado do Carnaval, cancelado por causa do aumento de
casos relacionados à variante ômicron, a média móvel de mortes diárias chegou a
700 vítimas, mesmo patamar de julho de 2021. Essa média permanece em
estabilidade, em 0% na comparação com duas semanas atrás. Faz exatamente 14 dias
que a média fica acima de 800. Os números de mortes subiram no começo deste ano
impulsionado pela ômicron, variante mais transmissível do coronavírus.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/media-diaria-de-mortes-pela-covid-19chega-a-700-mesmo-patamar-de-julho-de-2021-2e22
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 20:08:23
Título: Com vacinação, letalidade da covid-19 é 24 vezes menor no DF, aponta
secretaria de Saúde
Descrição: Apesar do recorde de casos, mortalidade despencou após imunização da
população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/com-vacinacao-letalidade-dacovid-19-e-24-vezes-menor-no-df-aponta-secretaria-de-saude
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 13:00:17
Título: Organizações lançam relatório que expõe violações de direitos humanos na
pandemia
Descrição: Documento especifica violações e apresenta recomendações aos órgãos e
instituições locais, nacionais e internacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/organizacoes-lancam-relatorioque-expoe-violacoes-de-direitos-humanos-na-pandemia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-20
Título: Relator do PL do Veneno fez acordo por dívida de R$ 1,5 milhão com a
Syngenta
Descrição: A Mariagro Agrícola Ltda, que pertence à família do deputado federal
Luiz Nishimori (PL-PR), fez um acordo de R$ 1,5 milhão para quitar uma dívida
com a Syngenta, líder do mercado mundial de agrotóxicos. A “composição amigável”
foi assinada em dezembro de 2020, quando já tramitava na Câmara o Projeto de Lei
6.299/02, conhecido como PL do Veneno, por flexibilizar o uso dos pesticidas no
Brasil. O PL é uma das prioridades do governo Bolsonaro e da bancada ruralista.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2022/02/20/relator-do-pl-do-veneno-fezacordo-por-divida-de-r-1-5-milhao-com-a-syngenta
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-22
Título: Governo Bolsonaro tem 30 dias para abrir gastos do cartão corporativo
Descrição: Comissão do Senado aprovou requerimento para que secretaria-geral da
Presidência dê detalhes sobre os gastos exorbitantes de Bolsonaro
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/22/governo-bolsonaro-tem-30dias-para-abrir-gastos-do-carto-corporativo-110525.html
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-22 03:00:00

Título: Emergência da fome evidencia necessidade da renda mínima. Entrevista
especial com José Antônio Moroni
Descrição:
“Estou no mercado comprando comida”. A singela frase recebida numa mensagem de
WhatsApp revela uma alegria e uma dor a http://www.ihu.unisinos.br/606834emergencia-da-fome-intensifica-luta-pelo-auxilio-emergencial-e-evidencianecessidade-da-renda-minima-entrevista-especial-com-jose-antonio-moroni
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-22 11:00:00
Título: Relatório aponta “cúmplices da destruição” da Amazônia
Descrição: Mineradoras Belo Sun e Potássio do Brasil, operadas pelo banco
canadense Forbes & Manhattan, são citadas em novo relatório da Apib e Amazon
Watch
Url :https://apublica.org/2022/02/relatorio-aponta-cumplices-da-destruicao-daamazonia/
Fonte: Comissão Brasileira de Justiça e Paz - CNBB
Data: 2022-02-22
Título: Segundo relatório, Vale e Anglo American fizeram “manobra” para manter
requerimentos minerários em terras indígenas
Descrição: Em 2021, duas gigantes da mineração, Vale e Anglo American,
prometeram desistir dos requerimentos à Agência Nacional da Mineração (ANM) de
projetos de mineração que afetassem terras indígenas. Um estudo da Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e da ONG Amazon Watch aponta, no entanto,
que a iniciativa não passou de uma “manobra” para driblar a repercussão negativa
gerada por denúncias de violações de direitos humanos de povos originários.
A quarta edição do relatório Cumplicidade na Destruição, lançada nesta terçafeira (21), identificou que mineradoras apenas excluíram da área requisitada a
parte que se sobrepunha a terras indígenas. Na maioria dos pedidos, a nova
delimitação ocorre no limite das áreas ocupadas por povos originários, mantendo,
assim, o efeito nocivo sobre as comunidades. “Em alguns casos, contrariando até
a portaria 60 de 2015, que estabelece como raio de interferência a distância de
10 km”, destaca o documento.
Url : https://www.justicapaz.org/portal/apos-desistirem-de-atuar-em-terrasindigenas-mineradoras-pedem-para-explorar-areas-no-entorno/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 09:25:34
Título: Saiba quem financia as gigantes da mineração que querem atuar em terras
indígenas no Brasil
Descrição: Bradesco, Santander, BB e Caixa estão entre financiadores da
mineração, 9 mineradoras receberam US$ 54 bi de 2016 a 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/saiba-quem-financia-as-gigantesda-mineracao-que-querem-atuar-em-terras-indigenas-no-brasil
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro falta à posse no TSE, mas encontra apoiadores
Descrição: Presidente recusou convite e alegou \agenda extensa\, mas parou para
conversar no Palácio do Alvorada
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-falta-a-posse-no-tse-masencontra-apoiadores/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Randolfe pede à PGR que investigue Flávio Bolsonaro por acionar Receita
contra processo das rachadinhas
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) entrou nesta terça-feira (22),
na Procuradoria-Geral da República, com representação contra o também senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pela suspeita de ter usado de sua influência na
Receita Federal para tentar invalidar provas do processo das chamadas
rachadinhas. No documento, Randolfe pede que Flávio seja investigado por
corrupção ativa ou tráfico [ ]The post Randolfe pede à PGR que investigue Flávio

Bolsonaro por acionar Receita contra processo das rachadinhas appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/randolfe-pede-apgr-que-investigue-flavio-bolsonaro-por-usar-receita-contra-processo-dasrachadinhas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 20:00:24
Título: Por que a pobreza menstrual deve ser enfrentada como uma violação de
direitos humanos
Descrição: O problema vai muito além da falta de absorventes. Especialistas
cobram ações para tratá-lo sob a ótica do direito a educação, sexualidade e à
saúde sexual e reprodutiva
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/por-que-a-pobreza-menstrual-deveser-enfrentada-como-uma-violacao-de-direitos-humanos/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-23
Título: Tribunal de Contas da União delega à PGR bloqueio imediato de bens de
Moro
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu compartilhar com a
Procuradoria-Geral da República (PGR) documentos sobre o dinheiro recebido pelo
ex-juiz suspeito e parcial Sergio Moro, condenado pelo STF, na banca de
advocacia da Alvarez & Marsal. O TCU pediu também que o Ministério Público
Federal decida sobre o pedido imediato dos bloqueios de bens de Moro. O ex-juiz
suspeito quebrou praticamente todas as grandes construtoras brasileiras,
empresas que depois repassaram R$ 40 milhões à consultoria estadunidense Alvarez
& Marsal. Depois de sair do governo Bolsonaro, que ajudou a eleger com o caos
criado no Brasil, Moro ficou milionário, recebendo R$ 3,6 milhões da consultoria
estadunidense.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/tribunal-de-contas-da-uniao-delega-a-pgrbloqueio-imediato-de-bens-de-moro
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-22 18:30:00
Título: PT promete PowerPoint de Moro
Descrição: Em baixa nas pesquisas, ex-juiz pode trocar candidatura presidencial
pelo Senado, mas partido de Lula promete investigá-lo ainda assim
Url :https://apublica.org/2022/02/pt-promete-powerpoint-de-moro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 19:41:39
Título: Moro praticou caixa dois? Entenda denúncia sobre suposto pagamento à
campanha de ex-juiz
Descrição: Ex-juiz da Lava Jato cobrou R$ 110 mil de empresa por participação em
evento que debateu sua pré-candidatura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/moro-praticou-caixa-doisentenda-denuncia-sobre-suposto-pagamento-a-campanha-de-ex-juiz
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 18:40:02
Título: Comerciante negro é morto durante abordagem policial em São Paulo
Descrição: Lucas Henrique Vicente, de 27 anos, foi baleado por agentes durante
uma abordagem no bairro da Brasilândia, zona norte da cidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/comerciante-negro-e-mortodurante-abordagem-policial-em-sao-paulo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 15:41:42
Título: Ministério Público do Rio denuncia assassinos de Moïse por homicídio
triplamente qualificado
Descrição: Congolês de 24 anos foi morto no dia 24 de janeiro por motivo fútil,
segundo denúncia, em quiosque na Barra da Tijuca

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/ministerio-publico-do-riodenuncia-assassinos-de-moise-por-homicidio-triplamente-qualificado
Fonte: Vatican News - Português
Título: Francisco: os migrantes também constroem o futuro do mundo
Descrição: Foi divulgado o título da Mensagem do Papa Francisco para o próximo
Dia Mundial dedicado aos refugiados e aos que migram em busca de uma nova
pátria: deve ser reconhecida e promovida a sua contribuição para o
desenvolvimento integral das sociedades, \sem excluir ninguém\.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-mensagemdia-migrantes-rifugiados-comunicado.html
Fonte: Jacobin
Data: 2022-02-21
Título: O Manifesto Comunista mostra por que o capitalismo não durará para
sempre
Descrição: Publicado neste dia em 1848, o Manifesto Comunista não oferecia
planos para um futuro comunista. Mas ao mostrar que o capitalismo não é eterno
ou natural, Marx e Engels explicaram como as crises do presente preparavam o
caminho para nossa futura libertação.
Url : https://jacobin.com.br/2022/02/o-manifesto-comunista-mostra-por-que-ocapitalismo-nao-durara-para-sempre/
Fonte: BoiTempo
Data: 2022-02-22
Título: Centenário do PCB: Luiz Carlos Prestes, Antonio Gramsci e José Carlos
Mariátegui – a construção do partido comunista
Descrição: Ao apreciar as ideias desenvolvidas por três lideranças
revolucionárias, Luiz Carlos Prestes, Antonio Gramsci e José Carlos Mariátegui,
que viveram e atuaram no século XX empenhadas na criação de um partido
revolucionário destinado a dirigir a luta dos trabalhadores pelo socialismo e o
comunismo, podemos observar significativas coincidências. Trata-se de ideias que
talvez valha a pena levar em consideração por quem busca hoje novos caminhos
para a revolução socialista em nosso país.
Url : https://blogdaboitempo.com.br/2022/02/22/centenario-do-pcb-luiz-carlosprestes-antonio-gramsci-e-jose-carlos-mariategui-a-construcao-do-partidocomunista/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 21:56:26
Título: Laudêmio: Câmara aprova PEC que acaba com cobrança de imóveis no litoral
do País
Descrição: Medida não alcança, porém, taxa imobiliária revertida a descendentes
da família imperial em Petrópolis, alvo de polêmica por causa da tragédia na
cidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/laudemio-camara-aprova-pec-queacaba-com-cobranca-de-imoveis-no-litoral-do-pais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 13:53:46
Título: Mortes em Petrópolis (RJ) chegam a 183 uma semana após maior catástrofe
da história da cidade
Descrição: Pelo menos 85 pessoas continuam desaparecidas, polícia segue com o
mutirão de coleta de DNA para identificar vítimas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/mortes-em-petropolis-rj-chegama-183-uma-semana-apos-maior-catastrofe-da-historia-da-cidade
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 17:56:52
Título: Uma semana após tragédia, Petrópolis (RJ) volta a ter chuva forte com
alagamento de ruas
Descrição: Número de mortes chega a 183 e desaparecidos são mais de 80, segundo
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/uma-semana-apos-tragediapetropolis-rj-volta-a-ter-chuva-forte-com-alagamento-de-ruas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 22:12:40
Título: Impacto do piso da enfermagem será de R$ 16,3 bilhões, e não de R$ 42
bi, afirma relator de PL
Descrição: Deputado Alexandre Padilha (PT-SP) apresentou parecer em GT nesta
terça (22), colegiado vota proposta nesta quarta (23)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/impacto-do-piso-da-enfermagemsera-de-r-16-3-bilhoes-e-nao-de-r-42-bi-afirma-relator-de-pl
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 20:18:21
Título: Sindicato e entidades do setor agrícola denunciam desmonte da Embrapa
Descrição: Presidente da estatal anunciou remodelação da empresa, com demissões
e abertura para a iniciativa privada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/sindicato-e-entidades-do-setoragricola-denunciam-desmonte-da-embrapa
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-22
Título: Comitês serão instrumentos de luta dos trabalhadores para país voltar a ser feliz
Descrição: Foi assim que o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, definiu os
Comitês de luta em defesa da classe trabalhadora, pela vida e democracia,
lançados nesta terça (22)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/comites-serao-instrumentos-de-luta-dostrabalhadores-para-pais-voltar-a-ser-feli-8961
Fonte: Congresso em Foco
Título: Randolfe abre mão de candidatura ao governo do Amapá para liderar
campanha de Lula
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que desistiu da
disputa pelo governo do Amapá, em outubro, para integrar a equipe que coordenará
a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da
República. “Afirmo que meu papel será muito mais útil nessa contenda em ajudar a
construir um novo tempo para o [ ]The post Randolfe abre mão de candidatura ao
governo do Amapá para liderar campanha de Lula appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/randolfe-abremao-de-candidatura-ao-governo-do-amapa-para-liderar-campanha-de-lula/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 19:21:29
Título: PEC da Reforma Tributária recebe, no Senado, emendas da campanha
Tributar os Super-Ricos
Descrição: Para dirigentes da campanha, reforma não resolve a questão central da
regressividade dos impostos e mantém desigualdade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/pec-da-reforma-tributariarecebe-no-senado-emendas-da-campanha-tributar-os-super-ricos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 19:08:43
Título: O mito da inflação: como empresas dos EUA usam o fenômeno monetário para
aumentar seus preços
Descrição: A inflação nos EUA é a maior dos últimos 40 anos, mas o lucro das
empresas nunca esteve tão alto nas últimas 7 décadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/o-mito-da-inflacao-comoempresas-dos-eua-usam-o-fenomeno-monetario-para-aumentar-seus-precos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 17:25:07

Título: Lula declina de convite de Boric para posse no Chile e vai enviar carta
de agradecimento
Descrição: Para evitar \constragimento diplomático\, petista repete negativa que
deu à presidente de Honduras e não vai a Santiago
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/lula-confirma-recusa-a-convitede-boric-para-posse-no-chile-e-vai-enviar-carta-de-agradecimento
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 16:08:13
Título: RJ: Núcleo Piratininga de Comunicação disponibiliza acervo online com
filmes de lutas populares
Descrição: São 236 filmes produzidos por movimentos sindicais e populares de
todo Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/rj-nucleo-piratininga-decomunicacao-disponibiliza-acervo-online-com-filmes-de-lutas-populares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 16:04:12
Título: Número de alunos em salas de aula de Curitiba está acima do permitido
por lei
Descrição: Sindicato reivindica redução da quantidade de alunos por
profissional, medida também é importante na prevenção à covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/numero-de-alunos-em-salas-deaula-de-curitiba-esta-acima-do-permitido-por-lei
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 13:53:50
Título: Inep exclui dados do Enem, e especialistas acusam \destruição\ de
indicadores da educação
Descrição: Dados da edição de 2020 foram disponibilizados sem escola e
município, e detalhes de provas anteriores foram apagados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/inep-exclui-dados-do-enem-eespecialistas-acusam-destruicao-de-indicadores-da-educacao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-22 10:18:26
Título: Conheça o perfil de Edson Fachin, que assume presidência do TSE na noite
desta terça (22)
Descrição: Magistrado ficará à frente da Corte eleitoral em momento préeleitoral e estratégico para a democracia brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/22/conheca-o-perfil-de-edsonfachin-que-assume-presidencia-do-tse-na-noite-desta-terca-22
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 20:51:16
Título: ‘Investidas maliciosas contra eleições constituem ataques à democracia’,
diz novo presidente do TSE
Descrição: Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomaram posse como presidente e
vice no Tribunal Superior Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/investidas-maliciosas-contraeleicoes-constituem-ataques-a-democracia-diz-novo-presidente-do-tse/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 20:29:26
Título: ‘No meu governo, todos os auxiliares abrirão mão de sigilos bancário e
fiscal’, diz Ciro Gomes
Descrição: O pedetista celebrou a decisão do TRF-5 de anular as buscas
realizadas no âmbito da Operação Colosseum, em dezembro do ano passado.
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/no-meu-governo-todos-osauxiliares-abrirao-mao-de-sigilos-bancario-e-fiscal-diz-ciro-gomes/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-22

Título: De Martinho da Vila a Pabllo Vittar, Lula movimenta velha guarda e novas
gerações
Descrição: Ampla rede de apoio à candidatura do ex-presidente inclui ainda
Felipe Neto, Marcelo Serrado, Marcelo Adnet e Letícia Sabatella, entre outros
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/02/martinho-da-vilapabllo-vittar-artistas-lula/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-22
Título: Acabou a novela: PSB fecha apoio a Lula com declaração de João Campos
Descrição: Filho de Eduardo Campos e neto de Miguel Arraes, João Campos sabe da
importância da declaração para isolar ala do partido que ainda resistia a apoiar
Lula
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/22/acabou-novela-psb-fechaapoio-lula-com-declarao-de-joo-campos-110503.html
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-22
Título: Lula: Folha faz rachadinha com Flávio Bolsonaro para divulgar fake news
Descrição: "Lamentamos que o senador Flávio Bolsonaro seja um mentiroso e que a
Folha de S. Paulo promova suas mentiras", diz Lula sobre artigo do filho de Jair
Bolsonaro
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/22/lula-folha-faz-rachadinhacom-flavio-bolsonaro-para-divulgar-fake-news-110505.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 19:41:17
Título: França reforça a Lula sugestão de pesquisa com Haddad para definir
candidato em SP
Descrição: O socialista e o petista se reuniram para tentar avançar nas
tratativas, o cenário em São Paulo segue no centro de um impasse entre PSB e PT
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/franca-reforca-a-lula-sugestao-depesquisa-com-haddad-para-definir-candidato-em-sp/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 17:23:26
Título: MPF pede condenação de Aécio Neves por corrupção passiva no caso Joesley
Descrição: Então época senador, o tucano foi gravado combinando o recebimento de
2 milhões de reais como propina para beneficiar a JBS no Congresso
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mpf-pede-condenacao-de-aecio-nevespor-corrupcao-passiva-no-caso-joesley/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 17:06:42
Título: Fiocruz libera ao Ministério da Saúde primeiro lote nacional de vacinas
contra a Covid-19
Descrição: Os imunizantes foram produzidos com o Ingrediente Farmacêutico Ativo
(IFA) nacional. Foram entregues mais de 550 mil doses, segundo a fundação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fiocruz-libera-ao-ministerioda-saude-primeiro-lote-nacional-de-vacinas-contra-a-covid-19/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 16:55:38
Título: Fábio Faria anuncia que não será candidato nas eleições
Descrição: Ministro das Comunicações cogitava ser candidato ao Senado pelo Rio
Grande do Norte
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fabio-faria-anuncia-que-nao-seracandidato-nas-eleicoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 16:47:04
Título: Associação e deputados bolsonaristas apoiam paralisação dos serviços de
segurança em Minas

Descrição: As forças de segurança reivindicam recomposição salarial para
corrigir a perda com a inflação alta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/associacao-e-deputadosbolsonaristas-apoiam-paralisacao-dos-servicos-de-seguranca-em-minas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 16:44:02
Título: Morre Ivoncy Ioschpe, pioneiro da industrialização e da redemocratização
Descrição: O empresário é um dos fundadores do grupo Ioschpe-Maxion e do
Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial, o Iedi
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/morre-ivoncy-ioschpe-pioneiro-daindustrializacao-e-da-redemocratizacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-22 16:43:53
Título: Justiça anula busca e apreensão da Polícia Federal contra Ciro Gomes
Descrição: Desembargadores consideraram que houve ‘constrangimento ilegal’ na
operação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-federal-anula-busca-eapreensao-da-policia-federal-contra-ciro-gomes/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-22 08:38:40
Título: Pelé seguirá internado por uma infecção urinária
Descrição: Sao Paulo., A lenda do futebol brasileiro Pelé permanecerá
hospitalizado para uma infecção do trato urinário em um hospital de São Paulo
onde está recebendo quimioterapia para um tumor no cólon, disse ontem o
hospital. Pelé foi internado no hospital Albert Einstein em 13 de fevereiro para
continuar seu tratamento do cólon, que foi detectado em setembro do ano passado,
e tem sido hospitalizado desde aquele dia. Uma semana após sua hospitalização, o
hospital disse ter detectado uma infecção urinária durante os exames de rotina,
"que prolongou a estadia" do ex-jogador de 81 anos no centro médico.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/deportes/a12n4dep?partner=rss
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-23 01:50:01
Título: PT e PSB fecham em São Paulo e desembaraça a federação de esquerda
Descrição: Uma conversa franca faz bom amigos, começou a reunião o ex-presidente
Lula (PT). Após duas horas de muita conversa, o ex-governador de São Paulo,
Márcio França (PSB), saiu com uma certeza do encontro com Lula: PT e PSB estarão
juntos na eleição paulista deste ano. França atrelou a manutenção de Bem-vindo
à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-e-psb-fecham-em-sao-paulo-e-desembaracaa-federacao-de-esquerda/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-23 01:24:47
Título: PT foi ao STF pela suspensão da privatização da Eletrobras
Descrição: PT pediu ao STF a suspensão da privatização da Eletrobras até que o
TCU analise as denúncias de irregularidades encaminhas pela Câmara dos Deputados
O Partido dos Trabalhadores ajuizou, nesta terça-feira (22), Mandado de
Segurança com pedido liminar, no STF, indicando a inércia do Tribunal de Contas
da União ao Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-foi-ao-stf-pela-suspensao-daprivatizacao-da-eletrobras/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-22 19:36:14
Título: ‘Somos contra a privatização da Eletrobrás’, diz Lula
Descrição: O ex-presidente Lula disse nesta terça-feira (22/02) que ele e o PT
são contra a privatização da Eletrobras. A declaração foi dada durante
entrevista na Rádio Passos FM, que cobre as regiões o Sul e Sudoeste de Minas

Gerais. Quero deixar bem claro que eu e o PT somos Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/somos-contra-a-privatizacao-da-eletrobrasdiz-lula/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-22 15:11:22
Título: Globo começa a soltar a mão de Moro
Descrição: A política também é feita e gestos, que diga a família Marinho. O
Globo publicou nesta terça-feira (22/01) artigo de opinião do advogado
criminalista João Bernardo Kappen. No texto, o articulista só não chama o exjuiz Sergio Moro (Podemos) de santo. Kappen explica didaticamente que Moro já
vem sendo declarado Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/globo-comeca-a-soltar-a-mao-de-moro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-22 11:13:20
Título: Sergio Moro é a cria que se virou contra seu criador Alvaro Dias
Descrição: Ao que parece, Moro e amigo de fé e de estripulia na Lava Jato,
Deltan Dallagnol, tomaram o comando do Podemos Até as capivaras do tradicional
Parque Barigui, em Curitiba, sabem que a pré-candidatura presidencial de Sergio
Moro (Podemos) foi uma das espertezas do senador Alvaro Dias (Podemos) para
atrair Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/sergio-moro-e-a-cria-que-se-virou-contraseu-criador-alvaro-dias/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-22 10:00:37
Título: Quem são as crianças que Damares e o governo querem defender?
Descrição: A solidariedade limitada da ministra de Bolsonaro, que não expressou
condolências pelo assassinato brutal de Jonatas, compõe a própria estrutura de
um ministério. The post Quem são as crianças que Damares e o governo querem
defender? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/22/quem-sao-as-criancas-que-damares-e-ogoverno-querem-defender/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-22 03:00:00
Título: “Vivemos a politização da medicina e a medicalização da política”.
Entrevista com Roberto Esposito
Descrição:
Roberto Esposito é o filósofo que antes mesmo da pandemia abordou questões como
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616354-vivemos-a-politizacao-da-medicina-e-amedicalizacao-da-politica-entrevista-com-roberto-esposito
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-23 06:00:53
Título: Em clima de pânico, direita latino-americana busca se articular para
impedir vitória da esquerda no Brasil e na Colômbia
Descrição: BUENOS AIRES — Depois da vitória de Gabriel Boric, que será empossado
como presidente do Chile em 11 de março, a direita latino-americana mergulhou
numa crise de ansiedade e temor pelo eventual triunfo de candidatos de esquerda
nas eleições presidenciais na Colômbia, que terá o primeiro turno em maio, e no
Brasil. Este clima de pavor dominou o I Encontro Regional Pela Democracia e as
Liberdades, promovido na semana passada pelo Foro Madri, no hotel Radisson de
Bogotá.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/em-clima-de-panico-direita-latino-americanabusca-se-articular-para-impedir-vitoria-da-esquerda-no-brasil-na-colombia-125405928
Fonte: OGlobo

Data: 2022-02-23 05:30:59
Título: Seca provoca perdas de R$ 70 bilhões com redução da colheita de grãos em
24 milhões de toneladas
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/negocios/seca-provoca-perdas-de-70bilhoes-com-reducao-da-colheita-de-graos-em-24-milhoes-de-toneladas-25405648
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-22 23:50:44
Título: Dólar, inflação e petróleo: os impactos do conflito na Ucrânia para o
Brasil
Descrição: O primeiro grande impacto sentido no país foi positivo, com a queda
do dólar por quatro dias seguidos, mas pressão sobre combustíveis e outros
aspectos relacionados devem afetar brasileiros, segundo economistas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60487877?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-23 00:00:00
Título: Lira ignora há três meses ordem do TSE para cassar mandato de deputado
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retarda há cerca de três
meses a efetivação de uma decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de
cassação do mandato do deputado federal Evandro Roman (Patriota-PR) por
infidelidade partidária.Leia mais (02/23/2022 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/lira-ignora-ha-tres-meses-ordem-do-tse-para-cassar-mandatode-deputado.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-23 00:00:00
Título: 'Pastor do PT' leva a Lula plano sobre evangélicos com dicas sobre temas
tabus
Descrição: O pastor Paulo Marcelo Schallenberger, convocado pelo PT para
dialogar com o segmento evangélico, apresentou nesta semana ao ex-presidente
Lula um \projeto de inclusão\ do partido nas igrejas.Leia mais (02/23/2022 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/pastor-do-pt-leva-a-lula-plano-sobre-evangelicos-com-dicassobre-temas-tabus.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-22 00:00:00
Título: Federação entre União Brasil e MDB não deve acontecer, diz dirigente da
nova sigla
Descrição: No cenário de hoje, uma federação que envolva União Brasil e MDB não
deve sair do papel. É o que diz o deputado federal Alexandre Leite, vicepresidente da nova sigla em SP.Leia mais (02/22/2022 - 22h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/federacao-entre-uniao-brasil-e-mdb-nao-deveacontecer-diz-dirigente-da-nova-sigla.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-22 00:00:00
Título: Pastores ensaiam recuo do bolsonarismo sem abraçar Lula
Descrição: Uma a uma, grandes igrejas que estiveram com Jair Bolsonaro (PL) em
2018 vão emitindo sinais de que tamanho entusiasmo pode não se repetir neste
ano. O recuo é associado ao bom desempenho eleitoral de Lula (PT), mas não
só.Leia mais (02/22/2022 - 12h08)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/pastores-ensaiam-recuo-do-bolsonarismo-sem-abracar-lula.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-02-22 00:00:00
Título: Caso Americanas escancara despreparo para lidar com cibersegurança
Descrição: No pouco que a Americanas S.A. (dona das Americanas, Submarino e
Shoptime) fala sobre o incidente que afetou seus sites e seus sistemas internos
no último fim de semana -e já deixa os serviços fora do ar há três dias-, a
empresa evita o termo \ataque hacker\ e prefere \acesso não autorizado\.Leia
mais (02/22/2022 - 17h54)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/02/caso-americanas-escancara-despreparo-para-lidar-comciberseguranca.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-23 02:13:00
Título: Câmara pode votar nesta quarta-feira projeto que legaliza bingos e
cassinos
Descrição: Também estão na pauta duas propostas de ajuda ao setor cultural, que
criam as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852702-camara-pode-votar-nesta-quartafeira-projeto-que-legaliza-bingos-e-cassinos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-22 23:58:00
Título: Deputados concluem votação em 1º turno da PEC sobre terrenos de marinha,
acompanhe
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/853075-deputados-concluem-votacao-em-1oturno-da-pec-sobre-terrenos-de-marinha-acompanhe/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-23 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 23 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quarta-feira (23), marcada pelo cancelamento da reunião entre
Blinken e Lavrov, pelas sanções do Ocidente contra Rússia e pelo apoio
manifestado a Moscou pelos presidentes de Venezuela e África do Sul.
Url :https://br.sputniknews.com/20220223/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quarta-feira-23-de-fevereiro-21538208.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-23 03:40:07
Título: Venezuela e Irã ampliam cooperação energética e intensificam luta contra
medidas dos EUA
Descrição: O novo acordo entre Caracas e Teerã foi assinado após uma reunião
entre o chanceler venezuelano, Félix Plasencia e o mandatário iraniano, Ebrahim
Raisi.
Url :https://br.sputniknews.com/20220223/venezuela-e-ira-ampliam-cooperacaoenergetica-e-intensificam-luta-contra-medidas-dos-eua-21536423.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-23 02:22:32
Título: Ucrânia é governada por EUA e Europa quase como uma colônia, diz Maduro
Descrição: Na terça-feira (22), o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou
a Ucrânia de ser governada pelos Estados Unidos e pela Europa quase como uma
colônia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220223/ucrania-e-governada-por-eua-e-europaquase-como-uma-colonia-diz-maduro-21536197.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-22 10:08:44
Título: Repúblicas populares de Donetsk e Lugansk em detalhes

Descrição: As repúblicas populares de Donetsk e Lugansk foram formadas em 2014,
após protestos violentos contra novas autoridades da Ucrânia que assumiram o
poder após saída forçada de Viktor Yanukovych.
Url :https://br.sputniknews.com/20220222/republicas-populares-de-donetsk-elugansk-em-detalhes-21523105.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-23 08:39:07
Título: O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia ordena a seus cidadãos
que abandonem imediatamente o território da Rússia.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421065-ministerio-exteriores-ucraniaordenar-ciudadanos-abandonar-rusia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

