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Fonte: Congresso em Foco
Título: A vacina e o intestino
Descrição: Enquanto 26 pessoas morriam afogadas na Bahia vítimas das enchentes 
que destruíram ruas e bairros inteiros de diversas cidades no final do ano, o 
presidente Jair Bolsonaro divertia-se em Santa Catarina. Passeava de jet ski, 
dava cavalos de pau em um carrinho estilo Hot Wheels em um parque de diversões, 
sentava na porta de botecos. 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/a-vacina-e-o-intestino/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-04
Título: Lula e Gleisi Hoffmann cogitam revogar reforma trabalhista
Descrição: Lula e Gleisi Hoffmann elogiaram a nova reforma trabalhista que 
ocorreu na Espanha. O governo espanhol fez um acordo com empresário e sindicatos
de trabalhadores, revisando as mudanças que ocorreram em 2012. Os petistas 
também falaram em revogar as reformas que aconteceram no Brasil durante o 
governo Temer.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/lula-gleisi-cogitam-revogar-
reforma/ 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-04
Título: Vacinação de crianças não pode exigir receita, defendem todos os estados
e DF
Descrição: A proposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de exigir 
prescrição médica no momento de vacinar crianças contra a covid-19 foi rejeitada
por unanimidade pelos 26 estados, o Distrito Federal e pela maioria dos 
participantes da consulta pública realizada pelo Ministério. Em audiência 
pública realizada ao longo desta terça-feira (4) para debater a inclusão da 
vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/sem-categoria/2022/01/vacinacao-de-
criancas-nao-pode-exigir-receita-defendem-todos-os-estados-e-df/ 

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-04 18:28:00
Título: No Norte do país, pandemia tem efeito devastador para grávidas
Descrição: Segundo levantamento, Boa Vista teve maior letalidade de grávidas por
covid no país, risco de morte de mulheres negras foi quase duas vezes maior do 
que o de mulheres brancas
Url :https://apublica.org/2022/01/no-norte-do-pais-pandemia-tem-efeito-
devastador-para-gravidas/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-04
Título: Medida Provisória desarticula indústria química e pode resultar na perda de 85 
mil empregos
Descrição: A MP revoga a tributação especial do PIS/Cofins relativos à nafta e a
outros produtos destinados a centrais petroquímicas. A medida faz parte de um 
plano consecutivo de ataques a indústria química brasileira
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mp-desarticula-industria-quimica-e-pode-
resultar-na-perda-de-85-mil-empregos-6abe 

Fonte: MST
Data: 2022-01-04
Título: Agrofloresta, barreado e fandango: comunidade do MST une cultura 
camponesa e caiçara no Paraná
Descrição: A união da cultura camponesa e caiçara é marca da comunidade José 
Lutzenberger, em Antonina, no Paraná. Esse encontro cultural passou a ser 
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celebrado com a Festa da Reforma Agrária, que ganhou a segunda edição no dia 18 
de dezembro de 2021 (a primeira ocorreu em 2019). A atividade reuniu centenas de
pessoas da região e da capital, em meio à beleza das agroflorestas, ao sabor 
tradicional do barreado e ao ritmo do fandango caiçara.
Url : https://mst.org.br/2022/01/04/agrofloresta-barreado-e-fandango-comunidade-
do-mst-une-cultura-camponesa-e-caicara-no-parana/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-05
Título: Ministro escalado para cuidar de afetados por chuvas entra de férias
Descrição: Rogério Marinho tira férias a partir desta quarta-feira, em mais uma 
demonstração de descaso do governo com o drama da população atingida por 
enchentes
Url : https://www.brasil247.com/brasil/ministro-escalado-para-cuidar-de-
afetados-por-chuvas-entra-de-ferias 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 18:53:00
Título: Autor de ameaça à Bancada Negra de Porto Alegre diz estar \mais perto do
que se imagina”
Descrição: Em nova mensagem, enviada por e-mail ao vereador Matheus Gomes 
(Psol), autor diz que fará ataque a tiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/autor-de-ameaca-a-bancada-negra-
de-porto-alegre-diz-estar-mais-perto-do-que-se-imagina

Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-05 08:00:18
Título: A sobrinha de 4 anos de George Floyd foi baleada e ferida por 
pistoleiros desconhecidos enquanto dormia em seu quarto
Descrição: A menina tem um pulmão e fígado perfurados, assim como costelas 
fraturadas.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/415887-desconocidos-disparar-sobrina-
george-floyd?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 17:48:25
Título: Mano Brown diz que vacina será obrigatória para público em shows dos 
Racionais MC's
Descrição: Fora dos palcos presenciais desde o início da pandemia, grupo de rap 
mais influente do país tem show marcado para abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/mano-brown-diz-que-vacina-sera-
obrigatoria-para-publico-em-shows-dos-racionais-mc-s

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 09:55:49
Título: Mundo registra novo recorde de casos diários de covid-19 puxado pelos 
EUA
Descrição: Com variante ômicron, Estados Unidos têm média de três novos 
contágios por segundo nas últimas 24 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/mundo-registra-novo-recorde-de-
casos-diarios-de-covid-19-puxado-pelos-eua

Fonte: Montedo
Data: 2021-01-04
Título: Exército recomenda retorno de militares só após vacinação
Descrição: Determinações do comandante-geral da Força, Paulo Sérgio Nogueira, 
vão de encontro ao que vem pregando Jair Bolsonaro. Uma diretriz do comandante-
geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, recomenda o retorno às atividades 
presenciais de militares e servidores somente após eles terem sido completamente
vacinados contra Covid. Pela portaria, editada hoje, os militares que não 
estiverem vacinados serão notificados pelo Departamento-Geral do Pessoal de cada
unidade do Exército para a adoção de procedimentos específicos, já que a 
determinação de Nogueira limita as hipóteses em que integrantes da Força poderão
trabalhar em regime presencial.
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Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/04/exercito-recomenda-retorno-de-
militares-so-apos-vacinacao/ 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-01-04
Título: Argentina: Fernández pede investigação por espionagem contra 
sindicalistas durante gestão Macri
Descrição: O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta terça-
feira (04/01) que ordenou uma investigação contra a gestão de Mauricio Macri, 
que governou o país entre 2015 e 2019, por espionagem ilegal e perseguição 
judicial contra sindicalistas e opositores. “A Justiça Federal está investigando
uma denúncia de que ordenei à Agência Federal de Inteligência [AFI] em relação 
às ações do governo anterior que promoveram a espionagem ilegal e vários 
processos judiciais contra sindicalistas e opositores”, disse Fernández em sua 
conta no Twitter.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/72621/argentina-
fernandez-pede-investigacao-por-espionagem-contra-sindicalistas-durante-gestao-
macri 

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-01-04
Título: Líder evangélico não vê lugar para terceira via e elogia Lula: ‘tem 
capital político’.
Descrição: Bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus, disse que a igreja não 
vai 'demonizar' nenhum candidato
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/lider-evangelico-nao-ve-lugar-
para-terceira-via-e-elogia-lula-tem-capital-politico/ 

Fonte: Poder360
Título: Lula se solidariza com jornalista demitido do Correio do Povo
Descrição: Juremir Machado diz ter sido despedido por ala bolsonarista \mais 
radical”. Jornal pertence ao grupo Record
Url :https://www.poder360.com.br/midia/lula-se-solidariza-com-jornalista-
demitido-do-correio-do-povo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 16:57:07
Título: Contra inflação, Argentina proíbe exportação dos \cortes preferidos\ de 
carne bovina até 2023
Descrição: Governo federal estabelece novas restrições para o setor pecuário 
para tentar frear aumento dos preços
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/contra-inflacao-argentina-
proibe-exportacao-dos-cortes-preferidos-de-carne-bovina-ate-2023

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 14:05:01
Título: Projeto que acaba com proteção nacional a matas em margens de rios é 
sancionado por Bolsonaro 
Descrição: Lei permite a municípios passar por cima do Código Florestal e 
desmatar vegetação à beira de rios em áreas urbanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/projeto-que-acaba-com-protecao-
nacional-a-matas-em-margens-de-rios-e-sancionado-por-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 13:32:46
Título: Comunidades costeiras protestam contra extração de petróleo no mar 
argentino
Descrição: Mobilizações acontecem em todo o país contra a concessão dada pelo 
governo à petroleira norueguesa Equinor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/comunidades-costeiras-protestam-
contra-extracao-de-petroleo-no-mar-argentino
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 12:24:08
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Título: Artigo | Moro, o ex-juiz que rasgou a Constituição
Descrição: O que esperar do atual candidato, que deveria fazer cumprir a 
Constituição, mas a desrespeitou por objetivos políticos?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/artigo-moro-o-ex-juiz-que-
rasgou-a-constituicao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-04 11:19:56
Título: Eduardo Leite formaliza entrega de Companhia de Gás gaúcha à iniciativa 
privada
Descrição: Lucrativa, estatal gaúcha de distribuição de gás natural canalizado 
passou para o controle da empresa Compass
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/04/eduardo-leite-formaliza-entrega-
de-companhia-de-gas-gaucha-a-iniciativa-privada
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-04 20:47:23
Título: Lula indica que revogará a reforma trabalhista que desempregou e 
semiescravizou trabalhadores
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma das raras 
manifestações futuras, indicou nesta terça-feira (04/11) que irá revogar a 
reforma trabalhista que desempregou milhões de brasileiros e jogou os 
trabalhadores para um regime de semiescravidão em pleno século XXI. É importante
que os brasileiros acompanhem de perto  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK 
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-indica-que-revogara-a-reforma-
trabalhista-que-desempregou-e-semiescravizou-trabalhadores/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-04 17:39:45
Título: Haddad diz que Bolsonaro teve dor de barriga e sugere que internamento 
foi um “truque” eleitoral
Descrição: O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pelo 
Twitter, disse nesta terça-feira (04/01) que uma dor de barriga levou o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) para o hospital. Uma dor de barriga conveniente e
o desprezo de Bolsonaro pelo Nordeste some do noticiário, afirmou o petista. 
Bolsonaro  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog 
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/haddad-diz-que-bolsonaro-teve-dor-de-
barriga-e-sugere-que-internamento-foi-um-truque-eleitoral/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-04 16:25:38
Título: Presidente da China, Xi Jinping, inspeciona preparativos para Pequim 
2022
Descrição: O presidente chinês #XiJinping inspecionou os trabalhos preparatórios
para os #Beijing2022 Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno na terça-feira. 
Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, 
equivalente ao cargo de presidente, inspecionou os preparativos para os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de 2022 em Pequim  Bem-vindo à verdade, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/presidente-da-china-xi-jinping-inspeciona-
preparativos-para-pequim-2022/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 13:00:02
Título: 2022: resistência, travessia e esperança – Por Reginaldo Lopes
Descrição: Percebi pelas mensagens que recebi e li nas redes que a esperança deu
o ar da graça no nosso Brasil tão sofrido. Como se 2022 começasse em forma de 
contagem regressiva para o fim do governo Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/2022-resistencia-travessia-e-esperanca-
por-reginaldo-lopes/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2022-01-05 01:09:51
Título: Morre de Covid pastor do RN que se recusou a tomar vacina
Descrição: Líder da Congregação Centenário, da Assembleia de Deus, dizia não ver
necessidade de se imunizar. Ele tinha 59 anos e estava internado desde dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-covid-pastor-rn-se-recusou-tomar-
vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 00:16:24
Título: Lula sinaliza que quer reverter Reforma Trabalhista de Temer
Descrição: O ex-presidente Lula celebrou a decisão do governo da Espanha de 
derrubar reforma neoliberal feita em 2012
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-quer-reverter-reforma-
trabalhista-temer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 23:35:58
Título: Instagram suspende uso do perfil da filósofa Marcia Tiburi, crítica do 
governo Bolsonaro
Descrição: No último sábado, de acordo com a acadêmica, uma live da qual 
participaria já havia sido censurada pela rede. Ela conta que os ataques de 
seguidores fanáticos do presidente têm aumentado nas últimas semanas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/instagram-suspende-uso-do-perfil-marcia-
tiburi-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 23:32:50
Título: Twitter mantém postagens antivacina de Janaina Paschoal
Descrição: A rede social, que diz eliminar conteúdo negacionista, não viu 
problemas nos questionamentos negacionistas da deputada do PSL
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/twitter-mantem-postagens-
antivacina-de-janaina-paschoal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 22:37:00
Título: Vídeo: Teresa Cristina testa positivo para Covid e ressalta importância 
da vacina
Descrição: “Tenho certeza de que estes sintomas amenos são por causa das duas 
doses de vacina que eu tomei. É importantíssimo que as pessoas continuem se 
protegendo”, postou a sambista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/video-teresa-cristina-testa-
positivo-para-covid-e-ressalta-importancia-da-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 21:24:02
Título: Lei que garante sigilo das pessoas com HIV/Aids e outras doenças é 
promulgada
Descrição: Deputado Alexandre Padilha (PT), autor do substitutivo ao PL, 
comemorou a conquista. \O sigilo desses cidadãos é importante não só na saúde, 
mas também em processos judiciais, na escola, em atos da administração pública e
nas empresas\ disse o parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lei-garante-sigilo-pessoas-hiv-aids-
doencas-promulgada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 21:23:00
Título: Ernesto Araújo diz a Bannon que centrão é comandado pela China
Descrição: Araújo criticou diretamente o PP, partido que comanda a Casa Civil do
governo Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ernesto-araujo-bannon-centrao-
comandado-pela-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 20:25:06
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Título: Greve no Banco Central: 1200 funcionários aderem à paralisação, diz 
sindicato
Descrição: Servidores do Banco Central cobram reajuste que foi cortado pelo 
governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/greve-banco-central-1200-
funcionarios-paralisacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 19:20:04
Título: Maior consultora de risco no mundo aposta em Lula
Descrição: Hoje vamos comentar o Relatório da Eurasia, maior consultora de 
riscos do mundo, segundo o qual não existe risco Lula e que o risco vem de 
possível tentativa de Bolsonaro de tumultuar o processo eleitoral. Com o 
cientista político Washington Quaquá, o secretário de Cultura de Niteroi 
Leonardo Giordano, e o professor da UFRJ Jorge [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/maior-consultora-de-risco-no-mundo-
aposta-em-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 19:09:03
Título: Governo Bolsonaro mandou à Bahia apenas 20% do número de médicos 
prometido
Descrição: Em nota, governo da Bahia criticou a baixa assistência do governo 
Bolsonaro diante da tragédia que já deixou 26 vítimas e desabrigou mais de 30 
mil
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governo-bolsonaro-mandou-a-bahia-apenas-
20-do-numero-de-medicos-prometido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 17:05:32
Título: Lula se solidariza com Juremir Machado, jornalista censurado pela rádio 
Guaíba
Descrição: Radialista foi demitido do jornal Correio do Povo nesta segunda-feira
(3) e revelou que sua \queda\ na Rádio Guaíba, de onde também foi desligado, 
começou quando o impediram de entrevistar Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-solidariza-com-juremir-
machado-jornalista-censurado-pela-radio-guaiba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 16:10:58
Título: Bolsonaro reduziu em 75% orçamento de 2021 para prevenção de enchentes
Descrição: O programa de Gestão de Risco e Resposta a Desastres do ministério de
Desenvolvimento Regional sofreu redução drástica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-reduziu-em-75-orcamento-de-
2021-para-prevencao-de-enchentes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 15:35:07
Título: Flávio Dino defende federação do PSB com PT: “ A história ensina”
Descrição: “Quando os partidos progressistas se unem, o Brasil avança e a vida 
do povo melhora”, postou o governador do Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-defende-federacao-do-psb-
com-pt-a-historia-ensina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 14:56:06
Título: Boulos diz que 2022 será guerra e “que não podemos confundir esperança 
com ilusão”
Descrição: \A máquina do ódio e das fake news que venceu em 2018 vai se juntar à
máquina pública, turbinada pelo orçamento secreto, com apoio de oligarquias 
locais do centrão. O jogo não está ganho\, diz Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-diz-que-2022-sera-guerra-e-que-
nao-podemos-confundir-esperanca-com-ilusao/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 14:30:28
Título: China é o modelo de Lula para a Ciência e Tecnologia num futuro governo
Descrição: No Fórum Onze e Meia: Lula defende modelo chinês para educação, 
ciência e tecnologia, bíblia do mercado financeiro diz que Bolsonaro tentará 
golpe após derrota, a volta da propaganda partidária e o estado de saúde do 
presidente. Entrevista com Marcia Tiburi, filósofa e escritora, e Luiz Carlos da
Rocha, o Rochinha, advogado. Comentários de Renato [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/china-e-o-modelo-de-lula-para-a-ciencia-
e-tecnologia-num-futuro-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 12:52:09
Título: Coronavírus: EUA têm recorde mundial com mais de um milhão de casos em 
um dia
Descrição: Número de mortes também voltou a disparar no país com a variante 
ômicron
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-eua-tem-recorde-
mundial-com-mais-de-um-milhao-de-casos-em-um-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 12:48:01
Título: Bahia: Enchentes já deixam 26 mortos e mais de 90 mil desabrigados e 
desalojados
Descrição: Em todo o estado 166 municípios foram afetados pelas chuvas, dos 
quais 154 estão com decreto de situação de emergência
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bahia-enchentes-ja-deixam-26-mortos-e-
mais-de-90-mil-desabrigados-e-desalojados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 12:46:43
Título: Lula mira modelo chinês e defende ciência e tecnologia para reconstruir 
o Brasil
Descrição: Em artigo com o ex-ministro Sérgio Rezende, ex-presidente denuncia 
descaso do atual governo: \Desmonte das instituições públicas\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-modelo-chines-e-ciencia-e-
tecnologia-artigo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-04 11:54:18
Título: “Bolsonaro vai tentar golpe, mas não terá apoio”, diz Eurasia Group
Descrição: O grupo, considerado a Bíblia do mercado financeiro, analisou ainda 
as probabilidades diante de um novo governo Lula
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-vai-tentar-golpe-mas-nao-tera-
apoio-diz-eurasia-group/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-04 03:00:00
Título: No Brasil, a banalização da morte é um programa político. O escândalo 
genocida da vida é tratado como irrelevante. Entrevista especial com José de 
Souza Martins
Descrição:  
Em 2021, 412.880 brasileiros morreram em decorrência da pandemia de Covid-19, e 
os dados mais recentes indicam que, além da emergência sanitária, a 
http://www.ihu.unisinos.br/615627-no-brasil-a-banalizacao-da-morte-e-um-
programa-politico-o-escandalo-genocida-da-vida-e-tratado-como-irrelevante-
entrevista-especial-com-jose-de-souza-martins
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-05 04:30:01
Título: Venda de carros usados é a maior da história com falta de chips para a 
produção de novos
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
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Url :https://oglobo.globo.com/economia/venda-de-carros-usados-a-maior-da-
historia-com-falta-de-chips-para-producao-de-novos-25341642
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-05 00:00:00
Título: PF escolhe delegado que já investigou PCC para apurar facada em 
Bolsonaro
Descrição: A Polícia Federal escolheu um delegado que já investigou o PCC 
(Primeiro Comando da Capital) para dar continuidade ao inquérito sobre as 
circunstâncias do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Juiz de 
Fora (MG), nas eleições de 2018.Leia mais (01/05/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/pf-escolhe-delegado-que-ja-investigou-pcc-para-apurar-facada-
em-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-04 00:00:00
Título: Para o PT só tem sentido um governo que inclua, diz Gleisi sobre revogar
reforma trabalhista
Descrição: Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz ao Painel ao ser perguntada a 
respeito da revogação da reforma trabalhista caso o partido retorne ao poder que
para a legenda \só tem sentido um governo que inclua\.Leia mais (01/04/2022 - 
23h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/para-o-pt-so-tem-sentido-um-governo-que-inclua-diz-
gleisi-sobre-revogar-reforma-trabalhista.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-04 00:00:00
Título: Sem teatro, o FBI já pegou 700
Descrição: Nesta quinta-feira (6) completa-se um ano da insurreição trumpista 
que pretendia melar o resultado da eleição de Joe Biden.Leia mais (01/04/2022 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2022/01/sem-teatro-o-fbi-ja-pegou-700.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-04 21:05:00
Título: Comissão aprova punição para quem estimula castigo físico de crianças e 
adolescentes
Descrição: Texto prevê até oito anos de prisão para pessoas que divulgarem 
conteúdos que incentivem as agressões
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842955-comissao-aprova-punicao-para-
quem-estimula-castigo-fisico-de-criancas-e-adolescentes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-05 04:09:37
Título: Presidente do Cazaquistão aceita demissão do governo em meio a protestos
em massa no país
Descrição: O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaev, assinou hoje (5) o
decreto sobre a demissão do governo após uma onda de protestos em todo o país 
contra o aumento dos preços dos combustíveis.
Url :https://br.sputniknews.com/20220105/presidente-do-cazaquistao-aceita-
demissao-do-governo-em-meio-a-protestos-em-massa-no-pais-20920188.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-04 09:35:32
Título: Mídia: Mossad colocou bombas em empresas europeias em 1981 para parar 
programa nuclear do Paquistão
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Descrição: Segundo mídia suíça, o Mossad atacou diretamente e ameaçou pessoas e 
empresas suíças e alemãs relacionadas ao desenvolvimento do programa nuclear 
paquistanês nos anos 1980.
Url :https://br.sputniknews.com/20220104/midia-mossad-colocou-bombas-em-
empresas-europeias-em-1981-para-parar-programa-nuclear-do-paquistao-
20908678.html
 
Fonte: DefesaNet RSS
Título: Malvinas/ Falklands: Frota inglesa carregou 31  bombas nucleares na 
guerra de 82
Descrição: A informação vem de arquivos desclassificados no Reino Unido, 40 anos
após o conflito. A maioria deles estava nos porta-aviões HSM Hermes e HSM 
Invincible.
Url :https://www.defesanet.com.br/mf/noticia/43200/Malvinas--Falklands--Frota-
inglesa-carregou-31--bombas-nucleares-na-guerra-de-82/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Proposta ambiental da UE é primeiro grande teste para coalizão de 
governo da Alemanha
Descrição: Comissão Europeia quer classificar usinas de energia nuclear e de gás
natural como investimentos \verdes\, o que desencadeou debate no novo governo 
alemão. Críticas e sugestões surgem também entre Estados-membros da UE.
Url :https://www.dw.com/pt-br/proposta-ambiental-da-ue-é-primeiro-grande-teste-
para-coalizão-de-governo-da-alemanha/a-60329690?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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