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Fonte: Congresso em Foco
Título: Luz e gás consomem mais da metade da renda de 46% dos brasileiros
Descrição: As crises hídrica e energética, os caminhos adotados pelo governo
federal para enfrentá-las, e o aumento do preço da conta de luz e do gás impõem
um sacrifício grande para os brasileiros, especialmente os mais pobres. Uma
pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), contratada pelo iCS
(Instituto Clima e Sociedade), mediu este impacto
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/luz-e-gas-consomem-mais-dametade-da-renda-de-46-dos-brasileiros/
Fonte: Poder360
Título: Gasolina subiu cerca de 46% nos postos em 2021, diz ANP
Descrição: Ao todo, Petrobras reajustou o combustível 16 vezes no ano passado
Url :https://www.poder360.com.br/economia/gasolina-subiu-cerca-de-46-nos-postosem-2021-diz-anp/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-01-03
Título: Salário mínimo sem aumento real traz efeitos negativos para economia,
aponta Dieese
Descrição: A partir do último dia 1º foi instituído o novo salário mínimo
nacional de R$ 1.212. O novo valor considera a correção monetária pelo Índice
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) de janeiro a novembro de 2021 e a
projeção de inflação de dezembro de 2021, estimada pela área técnica do
Ministério da Economia. No total, o aumento será de 10,18% em relação ao valor
anterior, que era de R$ 1.100. Isto quer dizer que não haverá aumento real,
sendo apenas corrigido pelo (INPC). De acordo com informações do Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) , o salário
mínimo serve de referência para 56 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24
milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/salario-minimo-sem-aumento-real-trazefeitos-negativos-para-economia-aponta-diee-a2b9
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Desigualdade social, o maior problema do Brasil
Descrição: Para especialistas, pandemia e governo Bolsonaro somente acentuaram
histórica desigualdade brasileira, com aumento exponencial da fome. Melhorar
distribuição de renda é tarefa urgente para próximo governo, afirmam.
Url :https://www.dw.com/pt-br/desigualdade-social-o-maior-problema-do-brasil/a60315722?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: The Guardian - Inglaterra
Data: 2022-01-03 05:00:37
Título: Reconstruindo pontes: A missão do ex-presidente para derrotar o
Bolsonaro no Brasil
Descrição: Vinte anos após ser eleito, o esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva
está se preparando para uma campanha eletrizante para recuperar o poder. O
presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está pronto para iniciar uma
campanha de globalização a partir de 2022, quando ele se prepara para derrotar o
líder de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, com uma série de viagens
internacionais aos EUA, China, Rússia e México. Vinte anos após ser eleito o
primeiro presidente da classe trabalhadora do Brasil, em 2002, o veterano
esquerdista está se preparando para uma campanha eletrizante de recuperação do
poder nas eleições presidenciais do próximo mês de outubro. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/jan/03/luiz-inacio-lula-da-silvabrazilian-former-president-mission-to-defeat-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 20:26:32
Título: \Sob ataque contínuo”: revista internacional publica artigo sobre
desmonte da ciência no Brasil
Descrição: Texto integra a edição de janeiro da The Lancet, uma das mais antigas
e importantes publicações sobre saúde do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/sob-ataque-continuo-revistainternacional-publica-artigo-sobre-desmonte-da-ciencia-no-brasil
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 18:59:00
Título: Indústria brasileira encerra 2021 com queda e em “condição delicada”,
diz pesquisa
Descrição: O levantamento indicou que o índice repetiu em dezembro a taxa de
49,8 de novembro, fechando os últimos três meses de 2021 com a pior performance
trimestral, desde o segundo trimestre de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/economia/industria-brasileira-encerra-2021-comqueda-e-em-condicao-delicada-diz-pesquisa/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-03
Título: Eliara Santana: Jair subiu no telhado?
Descrição: Parece que a situação de Jair é bem mais séria do que imaginamos.
Recebi há pouco a informação de que a situação de saúde dele é grave e que os
grupos ávidos pela terceira via ou segunda via ou algo que impeça a vitória de
Lula já trabalham com a perspectiva de que Mourão possa assumir (não nos
esqueçamos da mídia nesse contexto).
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/eliara-santana-jair-subiu-notelhado.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 17:55:20
Título: Sultão: Avião da FAB ou jato particular? Quem paga para buscar médico de
Bolsonaro?
Descrição: Informações são conflitantes, mas nos dois casos, valor absurdo para
atender capricho do presidente buscando profissional nas Bahamas chama a
atenção. Não há ninguém para atendê-lo aqui? Veja os custos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sultao-aviao-fab-jato-particular-quempaga-medico-bolsonaro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-03 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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-04 08:21:22
Título: Combustível, pistas clandestinas, armas e rádios: como funciona
logística do garimpo na terra yanomami
Descrição: Dados preliminares indicam que pelo menos 277 pistas de pouso
clandestinas foram identificadas nos arredores da terra indígena yanomami,
região — habitada por 27 mil indígenas — em que desmatamento avançou 516% no
periodo 2019-2020, segundo Inpe.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59855502?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-03
Título: Governo Bolsonaro deixa país sem informações sobre a covid-19

Descrição: O descaso do governo Bolsonaro com a covid-19 segue fazendo estragos.
O Brasil vive um apagão nos dados da pandemia. Não se sabe ao certo como está a
disseminação do vírus, nem quantos são os mortos por dia. O problema começou em
setembro com um posicionamento equivocado do Ministério da Saúde. A pasta
dificultou a notificação dos dados da pandemia. Na sequência, “ataques hackers”
derrubaram os sistemas de vigilância epidemiológica. Após mais de um mês, nada
de normalização. Tudo isso, enquanto o mundo enfrenta um momento crítico da
pandemia. E com o peso do fim do isolamento social em muitos locais e
aglomerações típicas do fim de ano.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/governobolsonar-deixa-pais-sem-informacoes-sobre-a-covid-19/
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-01-03
Título: Funcionários do Banco Central articulam paralisação e entrega de cargos.
Descrição: Servidores do Banco Central iniciaram, nesta segunda-feira 3, a
articulação de uma paralisação em 18 de janeiro para reivindicar reajuste
salarial. De acordo com a categoria, o pedido é para que o governo apenas libere
a reposição das perdas com a categoria, o pedido é para que o governo apenas
libere a reposição das perdas com a alta da inflação, sem aumento real da
remuneração.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/funcionarios-do-banco-centralarticulam-paralisacao-e-entrega-de-cargos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 21:30:07
Título: Governo do Piauí decreta calamidade pública em todo o estado por conta
da chuva
Descrição: Somente na capital, Teresina, centena de famílias tiveram que deixar
suas casas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/governo-do-piaui-decretacalamidade-publica-em-todo-o-estado-por-conta-da-chuva
Fonte: Vatican News - Português
Título: Enchentes. Bispo de Itabuna, dom Carlos Alberto: não falta a
solidariedade do nosso povo
Descrição: As graves enchentes que atingiram o sul, sudoeste e extremo-sul da
Bahia e norte de Minas Gerais no final do ano deixaram mais de 150 municípios em
estado de emergência, 66 mil desalojados e ao menos 31 mortos. Em entrevista
concedida à Rádio Vaticano - Vatican News, o bispo da Diocese de Itabuna (região
cacaueira), no sul da Bahia, dom Carlos Alberto dos Santos, nos fala, entre
outros, sobre a solidariedade com que se tem respondido à crise humanitária
causada por esta catástrofe natural
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-01/enchente-bispo-itabunabahia-solidariedade-campanha-cnbb-caritas.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 18:27:00
Título: Seca causa prejuízos no Rio Grande do Sul e coloca 113 municípios em
situação de emergência
Descrição: Enquanto as chuvas arrasam o Nordeste e o Sudeste, no RS o grande
problema é a estiagem que destrói lavouras e pastagens
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/seca-causa-prejuizos-no-riogrande-do-sul-e-coloca-113-municipios-em-situacao-de-emergencia
Fonte: Poder360
Título: Biden divulga plano para ampliar concorrência na indústria da carne
Descrição: Duas das 4 grandes empresas que atuam nos EUA são brasileiras: JBS e
a National Beef Packing, da Marfrig
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/biden-divulga-plano-para-ampliarconcorrencia-na-industria-da-carne/
Fonte: Congresso em Foco

Título: Pobreza: Na natureza, não
Descrição: Por Ricardo Prado Pires de Campos* Por quais razões ainda existe
pobreza se a natureza é tão rica? Nossas necessidades não são apenas materiais,
mas também imateriais, consumimos bens etéreos como cultura, conhecimento
(educação), saúde (mescla de bens materiais e imateriais), e até bens dito
espirituais como religião, paz (meditação, contemplação) e outras crenças. Ainda
[ ]The post Pobreza: Na natureza, não appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/forum/pobreza-nao-nanatureza/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 13:23:36
Título: Empresa de Onyx Lorenzoni deve à União R$ 822 mil
Descrição: Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL comanda o
Ministério do Trabalho extinto e recriado por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/empresa-de-onyx-lorenzoni-devea-uniao-r-822-mil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 18:32:59
Título: Psol passa liderança da Bancada de Oposição na Câmara de Porto Alegre
para o PT
Descrição: Pedro Ruas avalia que o trabalho da oposição em 2021 conseguiu
aprovar alguns projetos e retardar retrocessos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/psol-passa-lideranca-da-bancadade-oposicao-na-camara-de-porto-alegre-para-o-pt
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 17:58:32
Título: Fórum Social Mundial Justiça e Democracia prorroga inscrições para
atividades autogestionadas
Descrição: Entidades têm até domingo (9) para propor atividades no evento que
ocorre entre 26 e 30 de janeiro em Porto Alegre (RS)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/forum-social-mundial-justica-edemocracia-prorroga-inscricoes-para-atividades-autogestionadas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 17:37:35
Título: Vacinação contra gripe é encerrada na cidade do Rio de Janeiro por falta
de doses
Descrição: Campanha será retomada em abril com uma nova versão da vacina contra
a gripe, casos reduziram na última semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/vacinacao-contra-gripe-eencerrada-na-cidade-do-rio-de-janeiro-por-falta-de-doses
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 16:35:56
Título: Presidente do México volta a oferecer asilo a Julian Assange
Descrição: Andrés Manuel López Obrador pede atitude \humanitária\ dos Estados
Unidos
ttps://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/presidente-do-mexico-volta-a-oferecUrl
:her-asilo-a-julian-assange
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 14:46:19
Título: PE: petroleiros decretam estado de greve contra privatização da
Petrobras
Descrição: Caso o governo avance com venda da Petrobrás em 2022, os petroleiros
de todo Brasil podem entrar em greve nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/pe-petroleiros-decretam-estadode-greve-contra-privatizacao-da-petrobras
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2022-01-03 20:44:36
Título: Zé de Abreu e Carluxo batem boca nas redes sociais, Bolsonaro foi
internado 7 meses antes da facada
Descrição: Jair Bolsonaro passou mal na quarta-feira (07/02/2018) durante visita
ao Show Rural Coopavel em Cascavel. Ele teve problemas gastrointestinais 7 meses
antes da facada O ator Zé de Abreu e o vereador Carlos Bolsonaro (RepublicanosRJ), o Carluxo, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), bateram boca nas redes
sociais nesta segunda-feira
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ze-de-abreu-e-carluxo-batem-boca-nas-redessociais-bolsonaro-foi-internado-7-meses-antes-da-facada/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 14:02:05
Título: Em Laranjeiras do Sul (PR), trabalhadores dos Correios estão em estado
de greve
Descrição: Empresa não realiza concursos desde 2011, efetivo está reduzido e
fluxo de encomendas aumenta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/em-laranjeiras-do-sul-prtrabalhadores-dos-correios-estao-em-estado-de-greve
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-03 12:08:17
Título: Os desafios dos movimentos populares: manter-se nas ruas e derrotar
Bolsonaro nas urnas
Descrição: Volta às aulas presenciais e retomada das ocupações de terra devem
fortalecer esquerda em ano decisivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/os-desafios-dos-movimentospopulares-manter-se-nas-ruas-e-derrotar-bolsonaro-nas-urnas
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-03 22:31:51
Título: PSB volta a discutir federação com o PT depois de reunião com bancada
federal
Descrição: Carlos Siqueira terá de fazer uma opção nas vésperas de eleições 2022
Quem apostou na divisão do campo progressistas perdeu tempo. Os socialistas
voltaram a discutir uma associação partidária com o Partido dos Trabalhadores.
Parlamentares do PSB querem estar no bonde do Lula em 2022. A bancada federal do
PSB
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/psb-volta-a-discutir-federacao-com-o-ptdepois-de-reuniao-com-bancada-federal/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-03 18:50:58
Título: Após férias, Bolsonaro ficou doente no primeiro dia útil do ano de 2022
Descrição: Memes não poupam o mandatário que poderá fazer cirurgia de obstrução
interna na região abdominal, segundo o presidente da República As redes sociais
não perdoam nem doente. Que o diga o presidente Jair Bolsonaro (PL), que, após
férias, caiu doente justamente no primeiro dia útil do ano de 2022. Bolsonaro
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/apos-ferias-bolsonaro-ficou-doente-noprimeiro-dia-util-do-ano-de-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 00:34:53
Título: Jovem Pan News naufraga em audiência e cai 8 posições em ranking
Descrição: A emissora de extrema-direita Jovem Pan News piorou seu desempenho em
dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jovem-pan-news-naufraga-audiencia-e-cai8-posicoes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 23:46:06
Título: Além do atraso de Queiroga, AGU pede mais prazo para vacinar crianças
Descrição: Solicitação encaminhada ao STF é para que a Advocacia-Geral da União
se posicione sobre a questão apenas no dia 5 de janeiro

Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/alem-do-atraso-de-queiroga-agupede-mais-prazo-para-vacinar-criancas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 22:58:16
Título: Flávio Dino anuncia que testou positivo para Covid-19
Descrição: “Me sinto bem, graças a Deus. Quadro atualmente existente não impede
despachos internos, em isolamento domiciliar”, tuitou o governador do Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-anuncia-que-testoupositivo-para-covid-19/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 22:26:05
Título: A vida e a morte ou civilização e barbárie – Por Juca Ferreira
Descrição: E se a passagem do ocidente para um totalitarismo despudorado
acontecer, certamente teremos saudades e sentiremos muita falta dessa democracia
imperfeita
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-vida-e-a-morte-ou-civilizacao-ebarbarie-por-juca-ferreira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 20:51:27
Título: Ômicron: Empresas de cruzeiros suspendem operações no Brasil
temporariamente
Descrição: Surto de Covid em embarcações provocou a suspensão da temporada de
cruzeiros, Anvisa havia recomendado interrupção
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/omicron-cruzeiros-suspendemoperacoes-no-brasil-temporariamente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 19:20:51
Título: Com medo da prisão, e sem perspectiva de vitória nas eleições
presidenciais, Moro pode concorrer ao Senado
Descrição: O Jornal da Fórum inicia seus trabalhos em 2022 comentando sobre
possível prisão de Sergio Moro, caso avancem as investigações do TCU. Hoje
receberemos a jornalista Renata Mielli, especialista em democratização da mídia,
Rodrigo Mondego, advogado e ativista de direitos humanos, e Nikolas Bozzolo,
cientista político radicado na França, especializado em eleições europeias.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-medo-da-prisao-e-sem-perspectiva-devitoria-nas-eleicoes-presidenciais-moro-pode-concorrer-ao-senado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 17:31:06
Título: Renan Calheiros: “Trajetória de mentiras, tocaias e trapaças. Moro
precisa de foro?”
Descrição: O senador sugeriu que o ex-juiz Sergio Moro busca foro privilegiado
para se proteger de possíveis investigações “sobre quanto lucrou para golpear a
democracia e fraudar uma eleição”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-trajetoria-dementiras-tocaias-e-trapacas-moro-precisa-de-foro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 16:15:08
Título: Fanatismo: repórter da JP é atacada por supostamente dar notícia de
Bolsonaro “sorrindo”
Descrição: Falanges ultrarreacionárias do presidente acusam Amanda Klein de
falar sobre a internação do líder radical com “sorriso no rosto”. Ela apenas deu
bom dia e desejou feliz ano novo antes de falar sobre o episódio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fanatismo-reporter-jp-atacada-noticiabolsonaro-sorrindo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 15:43:04

Título: Janaína Paschoal publica tuite antivax e toma invertida de Alexandre
Padilha
Descrição: Deputada estadual, Janaína Paschoal disse achar \curioso\ que pessoas
vacinadas pegam Covid e recomendam a vacinação e apanhou nas redes.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/janaina-paschoal-publica-tuiteantivax-e-toma-invertida-de-alexandre-padilha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-03 10:46:22
Título: Lula marca encontro com Dilma para falar sobre eleições, diz jornalista
Descrição: Reunião acontece em São Bernardo do Campo ainda neste mês. É o
primeiro encontro presencial entre Lula e Dilma, que se falam constantemente,
desde o giro do ex-presidente pela Europa.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-marca-encontro-com-dilma-parafalar-sobre-eleicoes-diz-jornalista/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-04 04:30:27
Título: ‘Pisa no pescoço dele e enforca até a polícia chegar’
Descrição: BRASÍLIA — “O declarante informa que deseja usar todos os canais
legais para denunciaras agressões que qualifica como racismo e por ter sido
caluniado quando chamadorepetidamente de ladrão, e acredita que se fosse branco
não teria sofrido taisagressões”.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/pisa-no-pescoco-dele-enforca-ate-policiachegar-25340594
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-03 16:34:51
Título: Covid: Brasil corre risco de nova onda silenciosa com variante ômicron e
testes escassos?
Descrição: Os profissionais que acompanham as estatísticas da pandemia no país
dizem que estão 'no escuro' e temem aumento de casos e hospitalizações nos
primeiros meses de 2022.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59843307?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-03 00:00:00
Título: Jamais entrarei de novo em loja da Havan, diz presidente do conselho de
secretários da Indústria
Descrição: Em reação à publicação em que o empresário bolsonarista Luciano Hang
relacionou votos à esquerda no Norte e no Nordeste e índices sociais mais
baixos, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, Simplício Araújo, diz que nunca mais vai entrar em lojas
da Havan e classifica a declaração como desrespeitosa.Leia mais (01/03/2022 23h17)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/jamais-entrarei-de-novo-em-loja-da-havan-dizpresidente-do-conselho-de-secretarios-da-industria.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-03 00:00:00
Título: Grupo de governador afastado do TO usou haitiano refugiado como laranja,
diz PF em relatório
Descrição: Relatório da Polícia Federal elaborado após operação que teve como
alvo o governador afastado do Tocantins , Mauro Carlesse (PSL), apresenta
diversos indícios de que organização criminosa supostamente comandada por ele e
seu sobrinho, Claudinei Quaresemin, teria usado como laranja um refugiado
haitiano que trabalhava como pedreiro em Balneário Camboriú.Leia mais
(01/03/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/colunas/painel/2022/01/grupo-de-governador-afastado-do-to-usou-haitianorefugiado-como-laranja-diz-pf-em-relatorio.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-03 00:00:00
Título: Patricia Vanzolini assume OAB-SP e anuncia paridade de gênero em
indicações para o TJ
Descrição: A advogada criminalista e professora Patricia Vanzolini, 49, assumiu
nesta segunda-feira (3) a presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de
São Paulo, a maior seccional do país.Leia mais (01/03/2022 - 17h19)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/patricia-vanzolini-assume-oab-sp-e-anuncia-paridade-degenero-em-indicacoes-para-o-tj.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-03 00:00:00
Título: Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, é considerada culpada por
fraude nos EUA
Descrição: A fundadora da empresa americana de biotecnologia Theranos, Elizabeth
Holmes, foi considerada culpada por fraude nesta segunda-feira (3) em um
tribunal da Califórnia, em um caso que pôs em xeque a cultura empresarial do
Vale do Silício.Leia mais (01/03/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/01/elizabeth-holmes-fundadora-da-theranos-e-considerada-culpada-porfraude-nos-eua.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-03 21:36:00
Título: Governo edita MP que concede abatimento de até 92% em dívidas do Fies
Descrição: A medida beneficia alunos que aderiram ao Fundo até o segundo
semestre de 2017
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842669-governo-edita-mp-que-concedeabatimento-de-ate-92-em-dividas-do-fies/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-03 18:50:00
Título: Comissão aprova criação de seis cargos de procurador regional do
Trabalho
Descrição: Ministério Público Federal alega falta de profissionais para suprir
demanda da segunda instância trabalhista
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842697-comissao-aprova-criacao-de-seiscargos-de-procurador-regional-do-trabalho/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-03 18:48:00
Título: Isenção do IPI para carros é mantida para taxistas e pessoas com
deficiência
Descrição: Isenção para acessórios incluída na Câmara foi vetada pelo presidente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842663-isencao-do-ipi-para-carros-emantida-para-taxistas-e-pessoas-com-deficiencia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-04 03:48:46
Título: Ex-presidente dos EUA Trump deve ser julgado pelo assassinato de general
Soleimani, diz líder do Irã
Descrição: Presidente iraniano Ebrahim Raisi apelou à \retaliação\ contra os
responsáveis pela morte do general Qassem Soleimani, chefe da Força Quds do
Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/20220104/ex-presidente-dos-eua-trump-deve-serjulgado-pelo-assassinato-de-general-soleimani-diz-lider-do-ira-20907013.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2022-01-03 19:43:17
Título: Novo chanceler alemão quer encontro com Putin e fala em 'recomeço' das
relações
Descrição: Olaf Scholz, o social-democrata que assumiu o cargo de chanceler
alemão em 8 de dezembro, teve seu primeiro telefonema com o presidente russo em
21 de dezembro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/novo-chanceler-alemao-quer-encontrocom-putin-e-fala-em-recomeco-das-relacoes-20905602.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-03 17:05:11
Título: Erradicação da pobreza e regularização do trabalho serão as pautas deste
século, diz especialista
Descrição: De tudo que acompanhamos desde o início da pandemia em 2020, fica
cada vez mais difícil desassociar a crise sanitária de suas consequências
socioeconômicas. A Sputnik Brasil entrevistou analistas para entender qual os
tópicos mais urgentes a serem reformulados em nossa sociedade após a explosão da
COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/erradicacao-da-pobreza-e-regularizacaodo-trabalho-serao-as-pautas-deste-seculo-diz-especialista-20899883.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-03 14:04:05
Título: Para conter inflação e monopólio na indústria agro, Biden lança pacote
protecionista de US$ 1 bilhão
Descrição: O novo plano do governo de Joe Biden fornecerá suporte financeiro a
processadores independentes para aumentar a concorrência do agronegócio norteamericano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/para-conter-inflacao-e-monopolio-naindustria-agro-biden-lanca-pacote-protecionista-de-us-1-bilhao-20901639.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-03 12:30:33
Título: Bolsonaro tem intoxicação alimentar agravada pelo histórico das
cirurgias pós-facada, diz mídia
Descrição: De férias da presidência da República, Jair Bolsonaro precisou ser
levado às pressas para um hospital em São Paulo após relatar dores abdominais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/bolsonaro-tem-intoxicacao-alimentaragravada-pelo-historico-das-cirurgias-pos-facada-diz-midia-20900228.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-03 11:48:29
Título: Hackers atacam portais de jornais de Israel em 2º aniversário da morte
de Soleimani
Descrição: Foram relatados nesta segunda-feira (3) ataques cibernéticos às
páginas dos jornais israelenses Jerusalem Post e Maariv, que pareciam mostrar um
hipotético ataque a uma usina nuclear de Israel.
Url :https://br.sputniknews.com/20220103/hackers-atacam-portais-de-jornais-deisrael-em-2-aniversario-da-morte-de-soleimani-20898835.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Potências nucleares se comprometem a evitar conflito atômico
Descrição: Em meio ao agravamento das tensões políticas e econômicas, declaração
conjunta assinada por EUA, Rússia, China, Reino Unido e França traz mensagem
pacífica e afirma que \não há vencedores em uma guerra nuclear\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/potências-nucleares-se-comprometem-a-evitarconflito-atômico/a-60321806?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

