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Fonte: Instituto Luiz Carlos Prestes
Data: 2022-01-03
Título: Luiz Carlos Prestes – Presente !
Descrição: 124 anos. Com a Revolução, rumo ao Socialismo .
Url : http://www.ilcp.org.br/prestes/
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-01-02
Título: Férias de Bolsonaro têm aglomerações, contato com deputado com Covid e
passeios de jet ski.
Descrição: Presidente não antecipou fim do descanso mesmo com enchentes na
Bahia. Nas redes, #Bolsonarovagabundo foi um dos assuntos mais comentados
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ferias-de-bolsonaro-temaglomeracoes-contato-com-deputado-com-covid-e-passeios-de-jet-ski/
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro dá entrada em hospital de SP na madrugada desta 2ª
Descrição: Presidente está com suspeita de obstrução intestinal
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-da-entrada-em-hospital-de-spna-madrugada-desta-2a/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-03
Título: Sob Bolsonaro e Guedes, Brasil já tem 12 milhões de jovens que nem
trabalham nem estudam
Descrição: Nunca foi tão grande no Brasil o grupo de jovens que nem trabalham,
nem estudam, um segmento classificado pelos sociólogos como nem-nem. Eles já são
12 milhões e representam 30% do contingente de pessoas maiores de idade até 29
anos. É um grupo bem superior aos 25% de jovens que estavam nesta condição em
2012, o que representava 10 milhões de pessoas.
Url : https://www.brasil247.com/economia/sob-bolsonaro-e-guedes-brasil-ja-tem12-milhoes-de-jovens-que-nem-trabalham-nem-estudam
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-02 12:05:04
Título: Fantástico: Mais pessoas deixam de comer para pagar contas de água e luz
no País
Descrição: No primeiro programa Fantástico do ano 2022, na Globo, neste domingo
(02/01), uma denúncia incrível que infelizmente está cada vez mais naturalizada:
mais pessoas deixam de comer para pagar contas de água e luz no País. As tarifas
de serviços públicos essenciais ficaram proibitivos sob o governo Jair Bolsonaro
(PL)
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2022/01/fantastico-mais-pessoas-deixam-decomer-para-pagar-contas-de-agua-e-luz-no-pais/
Fonte: Montedo
Data: 2022-01-02
Título: Covid: 36 mil militares da FAB e do Exército não se vacinaram
Descrição: Enquanto a vacinação avança em todo o país, quase metade dos
integrantes do Exército e da Aeronáutica ainda não estão devidamente imunizados
contra o novo coronavírus. O número de militares que recusaram a tomar o
imunizante é de 32,2 mil (15%) e de 4,3 mil (6,6%) nas respectivas Forças
(18,79% nas duas juntas). Dados obtidos com exclusividade pelo Metrópoles, por
meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), revelam que cerca de 121,2 mil
integrantes do Exército e 36,5 mil da Força Aérea Brasileira (FAB) foram
completamente imunizados contra a Covid. Na prática, isso representa 56,3% e
54,9%, respectivamente, do total de militares das duas Forças.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/02/covid-36-mil-militares-da-fab-e-doexercito-nao-se-vacinaram/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 21:35:20
Título: Covid: Bolsonaro influencia militares e quase metade não tem imunização
completa
Descrição: Somente 56,3% dos integrantes do Exército e 54,9% da Aeronáutica
completaram o ciclo vacinal contra a doença, Marinha não divulgou dados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/covid-bolsonaro-influenciamilitares-e-quase-metade-nao-tem-imunizacao-completa/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-02 14:43:50
Título: Chuvas na BA e MG causam 31 mortes e colocam 277 municípios em situação
de emergência
Descrição: Tempestades diminuíram nos últimos dias, mas deixam saldo de
destruição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/02/chuvas-na-ba-e-mg-causam-31mortes-e-colocam-277-municipios-em-situacao-de-emergencia
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-03 06:32:38
Título: Entrevista: ‘Na periferia do capitalismo o estado policial cai como uma
luva’, diz coronel da PM Íbis Pereira
Descrição: Para o ex-comandante da PM do Rio, Íbis Pereira, a esquerda precisa
perder a antipatia com o tema da segurança pública e incluir as forças policiais
no debate.The post Entrevista: ‘Na periferia do capitalismo o estado policial
cai como uma luva’, diz coronel da PM Íbis Pereira appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/03/entrevista-periferia-capitalismoestado-policial-cai-como-luva-coronel-pm-ibis-pereira/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-02 12:00:37
Título: Movimentos sociais se preparam para 2022: “Faremos de tudo pra eleger
Lula presidente”
Descrição: Enquanto trabalha pela derrota de Bolsonaro, esquerda reflete sobre o
próximo ano: “É o horizonte da sobrevivência”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/02/movimentos-sociais-se-preparampara-2022-faremos-de-tudo-pra-eleger-lula-presidente
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro distorce dados em pronunciamento
Descrição: Presidente manipulou informações para defender seu governo, se
posicionou contra o passaporte vacinal, defendeu que crianças sejam imunizadas
somente com prescrição médica e criticou governadores.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-distorce-dados-em-pronunciamento/a60307240?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Um governo à deriva: o terceiro ano de Bolsonaro
Descrição: [Análise] Em 2021, o Brasil foi castigado pela covid, mas a vacinação
avançou – apesar de Bolsonaro. Presidente continuou a corroer a democracia e
mostrar desinteresse por problemas do país. E atingiu reprovação recorde.
Url :https://www.dw.com/pt-br/um-governo-à-deriva-o-terceiro-ano-de-bolsonaro/a60280554?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-03
Título: Aras aperta o cerco contra Dallagnol e envia ao TCU informações sobre a
farra das diárias dos procuradores da Lava Jato
Descrição: Procuradores de Curitiba receberam fartas diárias para morar na
própria capital paranaense, em esquema idealizado por Deltan Dallagnol, que se
filiou ao Podemos

Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/aras-aperta-o-cerco-contradallagnol-e-envia-ao-tcu-informacoes-sobre-a-farra-das-diarias-dos-procuradoresda-lava-jato
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 16:16:09
Título: Assessor de Guedes aumenta em 310% o próprio salário e ganhará R$ 75 mil
nos EUA
Descrição: Carlos da Costa, um dos secretários do Ministério da Economia, será o
chefe de um novo escritório do governo em Washington e justificou bolada
alegando que o cargo exige \senioridade máxima\ para representar o Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/assessor-guedes-aumenta-310-propriosalario-75-mil-eua/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-02 23:33:31
Título: TSE recebe primeiro registro de pesquisa das eleições 2022, confira
Descrição: O primeiro registro de pesquisa para as eleições de 2022, segundo
sistema do TSE, é do estado da Roraima. A empresa Alvo Consultoria protocolou a
inédita sondagem abrindo oficialmente a peleja deste ano. Desde sábado (1º),
pesquisa sobre eleições precisa ter registro na Justiça Eleitoral sob pena de
multas.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2022/01/tse-recebe-primeiro-registro-depesquisa-das-eleicoes-2022-confira/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Unicef: total falta de respeito pelos direitos das crianças
Descrição: “Todos os dias são violados os direitos dos menores, em territórios
devastados pelas guerras e violências”: é a denúncia do Unicef em uma nota
divulgada nesta sexta-feira (31/12). Entre os países e regiões, que apresentam
maior número de vítimas, estão o Afeganistão, Oriente Médio e África do Norte,
com frequentes ataques a escolas e hospitais. Em relação às crianças inocentes
há também inúmeros sequestros, abusos, recrutamento forçado e o grave perigo de
resíduos bélicos
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/unicef-criancas-relatorioano-2021.html
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-03 07:54:03
Título: Muere a los 77 años el paleontólogo keniano Richard Leakey, que colocó a
África en el origen de la evolución humana
Descrição:
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415685-morir-paleontologo-kenianorichard-leakey?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-01-02
Título: Incêndio devasta Parlamento da África do Sul
Descrição: Chamas tomaram edifício histórico construído nos anos 1880 e anexos
mais recentes, não há registro de vítimas; um suspeito foi preso
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/72602/incendio-devastaparlamento-da-africa-do-sul
Fonte: Jacobin
Data: 2022-01-01
Título: Cuba revolucionária e o legado de Fidel Castro
Descrição: Neste dia, em 1959, o movimento guerrilheiro liderado por Fidel
Castro e Che Guevara destituiu o ditador Fulgencio Batista. Embora a ilha
enfrente um conjunto de desafios na era pós-Castro, com novos embargos, a
pandemia e suas consequências, o socialismo cubano tem demonstrado repetidamente
a sua capacidade de sobrevivência e reinvenção desde a revolução.
Url : https://jacobin.com.br/2022/01/cuba-revolucionaria-e-o-legado-de-fidelcastro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-02 21:58:10
Título: Boris Johnson mentiu para nós, dizem britânicos em pesquisa sobre o
Brexit
Descrição: Dois anos depois do plebiscito do Brexit, que significou a saída do
Reino Unido do bloco da União Europeia (UE) formado por 28 países do Velho
Continente. Brexit é uma abreviação para British exit (saída britânica, na
tradução literal para o português). Enquanto o primeiro-ministro britânico Boris
Johnson, 57 anos,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2022/01/boris-johnson-mentiu-para-nosdizem-britanicos-em-pesquisa-sobre-o-brexit/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 00:16:07
Título: Ômicron: Mais de 4000 voos são cancelados neste domingo
Descrição: Maioria dos voos cancelados eram dos Estados Unidos e foram suspensos
também pelo mau tempo
Url :https://revistaforum.com.br/global/omicron-4000-voos-cancelados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 23:58:44
Título: Tacla Duran ironiza salários de Moro e Dallagnol pagos com recursos
públicos
Descrição: Advogado foi às redes sociais para criticar Moro e Dallagnol, que
serão remunerados por meio do fundo partidário do Podemos: “Juiz e procurador
cumpridores da lei de Gérson”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tacla-duran-ironiza-salarios-de-moroe-dallagnol-pagos-com-recursos-publicos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 22:39:33
Título: Covid-19: Países ricos doam menos de 20% de vacinas do que prometeram à
OMS
Descrição: O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus,
esperava imunizar 2 bilhões de pessoas pelo consórcio Covax Facility em 2021,
mas o resultado foi menos da metade
Url :https://revistaforum.com.br/global/covid-19-paises-ricos-doam-menos-de-20de-vacinas-do-que-prometeram-a-oms/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 22:14:10
Título: Ao lado de Huck, Paulo Vieira debocha de Guedes ao vivo
Descrição: Participação de Paulo Vieira no Melhores do Ano da Globo gerou grande
repercussão nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/midia/ao-lado-de-huck-paulo-vieira-debocha-deguedes-ao-vivo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 20:15:36
Título: Anielle Franco é ofendida por bolsonarista nas redes e rebate: “Aqui
não”
Descrição: Sem a menor justificativa, uma pessoa respondeu postagem feita pela
educadora caminhando pela areia: “Tá procurando sua irmã morta aí na praia?”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/anielle-franco-e-ofendida-porbolsonarista-nas-redes-e-rebate-aqui-nao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 19:55:48
Título: Twitter bloqueia deputada aliada de Trump por postagem antivacina
Descrição: A deputada Marjorie Taylor Greene foi punida por insistir em fazer
publicações nagacionistas sobre a vacina contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/global/twitter-bloqueia-deputada-trumpantivacina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 19:27:40
Título: Padre Julio Lancellotti é atacado por internauta e classifica como “ódio
e desprezo”
Descrição: O sacerdote, que dedica sua vida a ajudar os mais necessitados, ficou
incrédulo ao ser atacado com vários palavrões: “Inacreditável receber mensagem
de quem se expressa assim”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/padre-julio-lancellotti-eatacado-por-internauta-e-classifica-como-odio-e-desprezo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 18:37:43
Título: Pocah faz o “L” de Lula em show da virada de 2022 e incendeia público
Descrição: A cantora Pocah ainda rebolou ao som de \Ei, Bolsonaro, vai tomar no
c*\ durante show de Réveillon de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/pocah-faz-o-l-de-lula-em-show-davirada-de-2022-e-incendeia-publico/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 17:51:29
Título: Duda Beat incentiva público a gritar “Lula” em show de Réveillon de
2022, assista
Descrição: Vídeo em que a cantora Duda Beat anima público com gritos de \Lula\
viralizou nas redes sociais, veja
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/duda-beat-publico-gritar-lula-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 17:48:24
Título: Felipe Neto revela difícil caminho para superar depressão: “Não enfrente
sozinho”
Descrição: O youtuber postou um texto em suas redes sociais e alertou para o
perigo da doença: “Eu estou lá, no fundo do poço”
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/felipe-neto-revela-dificilcaminho-para-superar-depressao-nao-enfrente-sozinho/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 17:47:58
Título: Mundo empobrece na pandemia e 500 mais ricos ganham mais de US$ 1
trilhão
Descrição: Enquanto a ruína e a carestia foram os caminhos para grande parte da
humanidade com a Covid-19, apenas essas centenas de magnatas acumulam agora US$
8,4 trilhões (R$ 47 trilhões), o equivalente a seis vezes o PIB do Brasil em
2020
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mundo-empobrece-pandemia-500-maisricos-ganham-trilhao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 12:35:07
Título: Terceiro navio de cruzeiro é retido pela Anvisa por suspeita de surto de
Covid-19
Descrição: MSC Preziosa recebeu ordem para ancorar em Cabo Frio (RJ) após uma
parte dos passageiros e tripulantes testar positivo para o Sars-Cov-2. Órgão
federal orientou pelo cancelamento da temporada de 2022
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/terceiro-navio-cruzeiro-retido-anvisasurto-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 11:39:06
Título: Assessora de Randolfe, Heloísa Helena pode disputar senado em
candidatura coletiva
Descrição: Ex-senadora, Heloisa Helena participou da filiação de Túlio Gadelha à
Rede e estuda participar de candidatura coletiva no Distrito Federal.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/assessora-de-randolfe-heloisa-helenapode-disputar-senado-em-candidatura-coletiva/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 10:26:07
Título: Band confirma Haddad em debate de candidatos ao governo de SP marcado
para agosto
Descrição: TV Bandeirantes ainda confirmou as presenças de Guilherme Boulos
(PSOL), Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e
Arthur do Val (Patriotas)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/band-confirma-haddad-em-debate-decandidatos-ao-governo-de-sp-marcado-para-agosto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-02 09:46:50
Título: Ex-STF, Joaquim Barbosa rejeita encontro com Moro, diz jornalista da
Globo
Descrição: Responsável pelo julgamento parcial de Lula, o ex-juiz da Lava Jato
queria usar o encontro com o ex-ministro, relator do chamado caso \mensalão\,
para promover seu mote de campanha: a luta contra a corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-stf-joaquim-barbosa-rejeitaencontro-com-moro-diz-jornalista-da-globo/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-02 03:00:00
Título: Pelo “direito” de explorar: a retórica do novo é o velho chicote contra
os trabalhadores. Entrevista especial com Vitor Figueiras
Descrição:
Uma pesquisa divulgada em novembro pela Austin Rating, agência internacional de
avaliação de risco, coloca o Brasil como o quarto país do mundo com
http://www.ihu.unisinos.br/615570-pelo-direito-de-explorar-a-retorica-do-novo-eo-velho-chicote-contra-os-trabalhadores-entrevista-especial-com-vitor-figueiras
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-03 04:30:50
Título: Jet ski, vacinação infantil postergada e guerra de hashtags: Bolsonaro
segue de férias longe das chuvas
Descrição: BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro chega hoje ao seu oitavo dia
de férias no litoral de Santa Catarina, onde desembarcou na segunda-feira da
semana passada. Ele só deve retornar a Brasília nesta terça-feira, conforme a
previsão inicial do Planalto. O governo ainda retarda o início da vacinação
infantil no país, recomendada por órgãos sanitários internacionais e pela
Anvisa.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/jet-ski-vacinacao-infantil-postergadaguerra-de-hashtags-bolsonaro-segue-de-ferias-longe-das-chuvas-25339317
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-03 04:30:18
Título: Valdemar Costa Neto emplaca apadrinhado político na presidência do Banco
do Nordeste
Descrição: BRASÍLIA — O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, emplacou na
presidência do Banco do Nordeste um apadrinhado político seu, o economista José
Gomes da Costa, que deve ser nomeado para o cargo nos próximos dias pelo
ministro da Economia, Paulo Guedes, de acordo com interlocutores do governo.Ano
eleitoral:Governadores abrem o caixa para reajustes salariais a servidoresCosta
Neto havia atuado publicamente, no ano passado, para destituir o presidente do
BNB Romildo Rolim, que foi retirado do posto em setembro.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/valdemar-costa-neto-emplaca-apadrinhadopolitico-na-presidencia-do-banco-do-nordeste-1-25339284
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-03 08:44:15
Título: Emprego fraco e dólar nas alturas: o que vem por aí na economia em 2022
Descrição: Inflação deve perder força, mas PIB tende a ficar estagnado, preveem
economistas para o próximo ano.

Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59805999?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-02 18:02:42
Título: Mapas mostram disputas territoriais ativas na América Latina — inclusive
no Brasil
Descrição: Há 10 conflitos na região, mas nem todos provocam tensões graves
entre os países, quatro deles estão pendentes na Corte Internacional de Justiça
em Haia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59585669?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-03 00:00:00
Título: Bolsonaro desembarca em SP e comitiva segue para hospital
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na madrugada desta
segunda-feira (3) em São Paulo após passar os últimos dias no litoral de Santa
Catarina para um período de descanso.Leia mais (01/03/2022 - 05h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/bolsonaro-desembarca-em-sp-e-comitiva-segue-parahospital.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-02 00:00:00
Título: Judiciário vive dilema sobre manutenção de trabalho remoto e audiências
online
Descrição: A retomada das atividades presenciais gerou um dilema no Judiciário
sobre a manutenção do trabalho remoto de magistrados. De um lado, associações da
categoria elencam os benefícios das teleaudiências. Do outro, entidades do
sistema de Justiça afirmam que há prejuízo para a população.Leia mais
(01/02/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/judiciario-vive-dilema-sobre-manutencao-de-trabalho-remoto-eaudiencias-online.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-02 00:00:00
Título: Quanta gente Bolsonaro matou na pandemia?
Descrição: Nos últimos dias de 2021, um grupo de pesquisadores brasileiros,
ligados à Fundação Oswaldo Cruz e ao Observatório Covid-19 Brasil,
disponibilizou um artigo em pré-print -ainda não avaliado, portanto, pelos
pareceristas da publicação científica- que dá uma nova contribuição à estimativa
de quantos brasileiros Jair Bolsonaro matou durante a pandemia de Covid-19.O
cruzamento entre dados de vacinação e óbitos por Covid-19 em 2021, ano em que a
vacinação começou, não dá margem a qualquer dúvida. Observe o que acontece
quando a vacinação vai progredindo. Conforme a vacinação cresce, o número de
óbitos cai, e cai rápido.Leia mais (01/02/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/01/quanta-gente-bolsonaro-matou-napandemia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-02 00:00:00
Título: PDT e PSOL se aproximam de aliança em torno de Boulos para o governo de
SP
Descrição: Algumas das principais lideranças do PSOL e do PDT consideram
bastante avançadas as tratativas entre as siglas em torno da candidatura de
Guilherme Boulos para o governo de São Paulo.Leia mais (01/02/2022 - 22h45)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Título: PT prepara lançamento de campanha para que jovens tirem título de
eleitor
Descrição: O PT prepara o lançamento de campanha para estimular jovens de 16 a
18 anos a tirar o título de eleitor.Leia mais (01/02/2022 - 22h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-02 00:00:00
Título: Itamaraty nomeia braço direito de Ernesto para cargo nos EUA em manobra
à la Weintraub
Descrição: O Itamaraty nomeou o braço direito do ex-chanceler Ernesto Araújo,
Pedro Wollny, para o cargo de chefe do escritório financeiro em Nova York. Ele
foi chefe de gabinete de Araújo e, com Carlos França, tornou-se secretário de
gestão administrativa, um cargo importante na hierarquia da pasta e que deixou
em setembro.Leia mais (01/02/2022 - 22h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-03 06:00:04
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 3 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as notícias mais
relevantes desta segunda-feira (3), marcada pelo surto de COVID-19 em cruzeiros,
pelo cancelamento de voos no mundo, pelos desafios aos investidores no Brasil e
pelo ataque terrorista na Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-segunda-feira-3-de-janeiro-20896422.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-03 04:34:35
Título: Ataque terrorista deixa pelo menos 20 militares feridos e 5 mortos na
Síria, diz mídia
Descrição: Em decorrência de um ataque terrorista, pelo menos cinco militares
morreram e outros 20 ficaram feridos, segundo a mídia síria.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/ataque-terrorista-deixa-pelo-menos-20militares-feridos-e-5-mortos-na-siria-diz-midia-20896063.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-02 13:30:00
Título: Carlos Bolsonaro conta com perfis da Nigéria e Vietnã para impulsionar
publicações no Facebook
Descrição: Vereador, que será um dos organizadores da campanha virtual do pai
nas eleições de 2022, tem contado com aliados de países distantes nas redes
sociais na busca por engajamento.
Url :https://br.sputniknews.com/20220102/carlos-bolsonaro-conta-com-perfis-danigeria-e-vietna-para-impulsionar-publicacoes-no-facebook-20893431.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-02 11:31:40
Título: Ucrânia segue violando acordos de cessar-fogo na região, diz milícia
popular em Donbass
Descrição: Segundo informação prestada durante um briefing do representante
oficial da Milícia Popular da RPL, tenente sênior Filiponenko, o lado ucraniano

continua posicionando seu armamento e equipamento militar no território sob
controle da Ucrânia, violando a terceira posição do acordo de cessar-fogo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220102/ucrania-segue-violando-acordos-decessar-fogo-na-regiao-diz-milicia-popular-em-donbass-20893292.html

