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Fonte: Instituto Humanitas Unisinos
Data: 2022-01-05
Título: Eny Raimundo Moreira, a advogada que enfrentou a ditadura militar
Descrição: "Eny era mais do que mera advogada. Destacava-se pela garra, pelo
destemor frente ao aparato necrófilo da ditadura. Pequena na estatura, era
grande na coragem. Mineira de Juiz de Fora, pele cor de amêndoa, tinha o
raciocínio ágil e transpirava afeto", recorda Frei Betto, escritor, autor de
“Batismo de Sangue” (Rocco), entre outros livros.
Url : https://www.ihu.unisinos.br/615686-eny-raimundo-moreira-a-advogada-queenfrentou-a-ditadura-militar
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-05 21:14:07
Título: Atraso para vacinar crianças é 'negação inacreditável da ciência' diante
de aumento de casos de covid, diz médico da Fiocruz
Descrição: Em meio a imbróglio do governo federal sobre a vacinação de crianças
nas últimas semanas, pediatra e infectologista alerta para a subida de infecções
no país: 'Nunca fiz tantos pedidos de exames na vida', afirma Márcio Nehab.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59876043?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 20:10:34
Título: Lula cobra “Dia D” de vacinação contra Covid em crianças
Descrição: O ex-presidente Lula afirmou que o governo Bolsonaro \está sendo
incompetente em atualizar os dados e deveria estar fazendo campanha para as
pessoas seguirem se vacinando, inclusive os mais jovens\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-cobra-dia-d-de-vacinacao-contracovid-em-criancas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 13:55:34
Título: CPI da Covid: “Foi a ação mais concreta até agora”, diz senador Humberto
Costa sobre investigação do MPF
Descrição: Ministério Público Federal do Distrito Federal abriu 12 investigações
sobre supostos crimes do governo Bolsonaro durante a pandemia com base no
relatório final da Comissão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cpi-covid-acao-mais-concreta-humbertocosta-mpf/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-05
Título: Brasil de Bolsonaro está às cegas sobre situação da pandemia no país
Descrição: Brasil vê aumento de casos e pressão sobre sistema de saúde. Ciência
lamenta que dados sobre a covid-19 estejam fora do ar há um mês
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/brasil-debolsonaro-nao-tem-dados-sobre-a-pandemia-de-covid/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-06 04:30:29
Título: Tarifas de ônibus já estão mais caras para 13,6 milhões em mais de 30
cidades do país
Descrição: BRASÍLIA E RIO - As tarifas de ônibus de mais de 30 cidades em todo o
país já foram reajustadas desde dezembro, em alguns casos, mais de 20%, mexendo
no orçamento de cerca de 13 milhões de pessoas.Segundo especialistas, muitas
outras cidades ainda devem aumentar as tarifas, o que pode fazer do setor de
transportes públicos um dos grandes vilões da inflação em 2022.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/tarifas-de-onibus-ja-estaomais-caras-para-136-milhoes-em-mais-de-30-cidades-do-pais-25343202

Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-01-05
Título: Lula defende revogação da reforma Trabalhista
Descrição: Entusiasmado com a revogação da reforma trabalhista na Espanha, o expresidente Lula, provável candidato pelo PT à presidência, defendeu uma
contrarreforma no Brasil, a exemplo do que ocorreu naquele país. A reforma
trabalhista de 2017, promovida pelo governo de Michel Temer (MDB-SP) com o
intuito de criar 6 milhões de novos empregos fracassou. Além de não criar os
empregos esperados -são 12,5 milhões de desempregados hoje- promoveu a
precarização do trabalho e a queda de rendimento dos trabalhadores.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-defende-revogacao-da-reformatrabalhista-8fb6
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-05 00:00:00
Título: Após aceno de Lula, centrais sindicais defendem debate sobre revogação
da reforma trabalhista
Descrição: As principais centrais sindicais do país aproveitaram o aceno do expresidente Lula (PT) para dar força ao discurso contra a reforma trabalhista
aprovada pelo Congresso em 2017.Leia mais (01/05/2022 - 20h40)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/apos-aceno-de-lula-centrais-sindicais-defendemdebate-sobre-revogacao-da-reforma-trabalhista.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-05 13:29:10
Título: Artigo | É preciso transformar a referência política de Lula em
organização popular
Descrição: Precisamos construir um grande movimento político na sociedade em
torno da candidatura Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/05/artigo-e-preciso-transformar-areferencia-politica-de-lula-em-organizacao-popular
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-05 10:35:10
Título: Twitter exclui Brasil de ferramenta anti-fake news sobre vacinação usada
nos EUA há 5 meses
Descrição: Recurso em fase de testes está disponível desde agosto para usuários
nos Estados Unidos, na Coréia do Sul e na Austrália
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/05/twitter-exclui-brasil-deferramenta-anti-fake-news-sobre-vacinacao-usada-nos-eua-ha-5-meses
Fonte: Congresso em Foco
Título: Governo Bolsonaro gasta quase R$ 2 milhões com impulsionamentos no
Twitter
Descrição: De 1º de janeiro de 2019 até o dia de hoje, o governo de Jair
Bolsonaro (PL) já desembolsou, através de agências de propaganda, exatos R$
1.951.781,89 com impulsionamentos de publicidade institucional no Twitter. O
valor representa cerca de 48,86% de R$ 3.994.345,41 pagos à plataforma desde
2015. As informações foram obtidas pelo Congresso em [ ]The post Governo
Bolsonaro gasta quase R$ 2 milhões com impulsionamentos no Twitter appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/governo-bolsonaro-gastaquase-r-2-milhoes-com-twitter/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 20:22:04
Título: Assessor bolsonarista pivô no Escândalo do Laranjal do PSL é encontrado
morto
Descrição: Haissander Souza de Paula, próximo do ex-ministro do Turismo e
deputado Marcelo Álvaro Antônio, chegou a ser preso pela PF por cobrar a
devolução da verba pública de campanha por candidatas da legenda em 2018

Url :https://revistaforum.com.br/brasil/assessor-bolsonarista-escandalolaranjal-do-psl-morto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 12:20:18
Título: Políticos dos EUA e Europa pedem investigação sobre a JBS por
desmatamento
Descrição: Parlamentares querem que os governos de seus países investiguem \o
dano que a companhia tem causado na floresta Amazônica\
Url :https://revistaforum.com.br/global/politicos-eua-europa-investigacao-jbsdesmatamento/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-05 18:44:49
Título: 4 dados que mostram por que Brasil é um dos países mais desiguais do
mundo
Descrição: O Brasil segue sendo um dos países com maior desigualdade social e de
renda do mundo, segundo o novo estudo lançado mundialmente pelo World Inequality
Lab
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59888387?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Montedo
Data: 2022-01-05
Título: Comandante da Marinha recebeu diárias para passar Natal no Rio
Descrição: ...Garnier e outras cinco pessoas, cujos nomes são mantidos em
sigilo, saíram de Brasília para o Rio de Janeiro no dia 24, véspera de Natal, e
retornaram à capital federal no dia 28. O decreto que regulamenta o uso de
aviões da FAB por autoridades públicas pede que o evento que justifique o
deslocamento conste da agenda oficial. Garnier informou apenas um compromisso no
período em que passou na capital fluminense: uma reunião na manhã do dia 28.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/05/comandante-da-marinha-recebeudiarias-para-passar-natal-no-rio/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-05 08:46:30
Título: União de servidores por aumento deve ser obstáculo para Bolsonaro em
2022: \Mexeu num vespeiro\
Descrição: Mobilização do funcionalismo já tem paralisação agendada para dia 18,
Fonacate sinaliza para greve em fevereiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/05/uniao-de-servidores-por-aumentopode-ser-obstaculo-para-bolsonaro-em-2022-mexeu-num-vespeiro
Fonte: Congresso em Foco
Título: Servidores públicos federais preparam manifestações no dia 18
Descrição: Os servidores públicos federais vinculados ao Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) se organizam para realizar
uma manifestação no próximo dia 18, em frente ao Banco Central e ao Ministério
da Economia. O protesto é contra a falta de reajustes salariais no Orçamento
público da União em 2022. A Fonacate reúne cerca [ ]The post Servidores públicos
federais preparam manifestações no dia 18 appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/noticia/servidorespublicos-federais-preparam-manifestacoes-no-dia-18/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-05 17:26:43
Título: No Rio, STJ nega suspensão de processo contra PMs por morte da estudante
Maria Eduarda
Descrição: Jovem de 13 anos estava na aula de educação física quando foi
atingida por quarto tiros de fuzil no bairro de Acari
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/05/no-rio-stj-nega-suspensao-deprocesso-contra-pms-por-morte-da-estudante-maria-eduarda

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-05 12:53:19
Título: Notícias ao vivo da Covid: Nicolelis diz que no Brasil ninguém quer soar
o alarme da tsunami
Descrição: O cientista Miguel Nicolelis, reconhecido mundialmente, alerta que o
sistema de saúde do Reino Unido está claramente à beira do colapso. EUA
caminhando para o mesmo estado de colapso, disse o neurocientista brasileiro.
Nicolelis observa que enquanto as potências mundiais estão caindo diante da
variante ômicron, no Brasil ninguém quer
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/noticias-ao-vivo-da-covid-nicolelis-dizque-no-brasil-ninguem-quer-soar-o-alarme-da-tsunami/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 01:31:50
Título: Bolsonaro sanciona projeto que garante direitos a entregadores, mas veta
vale alimentação
Descrição: Proposta de autoria do deputado Ivan Valente (PSOL) garante
assistência financeira durante o período em que o trabalhador estiver afastado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-sanciona-direitos-aentregadores-veta-vale-alimentacao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-05 15:52:45
Título: Comunidade conquista suspensão de demolição de casas em Betim (MG)
Descrição: Ordem de despejo, a pedido da prefeitura, não possuía laudos que
comprovassem que casas estão em área de risco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/05/comunidade-conquista-suspensaode-demolicao-de-casas-em-betim-mg
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 00:16:25
Título: Após alta, Bolsonaro volta à recreação e vai a Goiás para jogo com
sertanejos
Descrição: As férias em Guarujá (SP) e Florianópolis (SC), interrompidas para um
internação motivada por um camarão mal mastigado, não se encerraram. O
presidente está agora em Buriti Alegre (GO) para participar de partida do cantor
Marrone, da dupla com Bruno
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-alta-bolsonaro-volta-recreacaogoias-jogo-sertanejos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 20:54:41
Título: Conselheira do Juventus repudia uso da camisa por Bolsonaro: “Símbolo de
pobreza moral”
Descrição: O presidente Bolsonaro apareceu vestido com a camisa do tradicional
clube paulistano em coletiva na qual anunciou sua alta hospitalar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/conselheira-do-juventus-repudia-uso-dacamisa-por-bolsonaro-simbolo-de-pobreza-moral/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 19:53:49
Título: Guido Mantega divulga primeiras diretrizes econômicas de um eventual
governo Lula
Descrição: O Jornal da Fórum comenta os fatos políticos do dia, como a
publicaçao do artigo de Guido Mantega, explicitando diretrizes econômicas de um
eventual governo Lula. Os convidados são Juliane Furno, economista chefe do
IREE, David Decacche, consultor econômico do Psol, Alberto Cantalice, diretor da
Fundação Perseu Abramo e Roberto Ponciano, escritor e militante do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/guido-mantega-divulga-primeirasdiretrizes-economicas-de-um-eventual-governo-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 19:39:39

Título: Augusto de Arruda Botelho: Busca e apreensão contra Márcio França “é
ilegal”
Descrição: “Busca e apreensão feita em um pré-candidato, seja de que partido
for, em ano eleitoral, deve ser vista com maior cautela ainda para evitar que se
use com fim eleitoral”, diz o criminalista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/augusto-de-arruda-botelho-busca-eapreensao-contra-marcio-franca-e-ilegal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 19:01:06
Título: Randolfe Rodrigues: “Jair Bolsonaro só serviu para matar brasileiros e
levar o país à tragédia ambiental”
Descrição: À Fórum, o senador e ex-vice-presidente da CPI da Covid declarou que
esperava mais celeridade nas investigações a partir do relatório final, mas que
a ação do MPF “é luz na noite da impunidade”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/randolfe-rodrigues-bolsonaro-matarbrasileiros-tragedia-ambiental/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 18:01:03
Título: Twitter verifica conta de blogueira bolsonarista acusada de disseminar
fake news
Descrição: Bárbara Destefani já fez ataques ao STF e espalhou notícias falsas
sobre a vacina e a Covid-19. Enquanto isso, o Instagram bloqueou totalmente a
conta da filósofa Marcia Tiburi, sem nenhum motivo aparente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/twitter-verifica-conta-de-blogueirabolsonarista-acusada-de-disseminar-fake-news/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 17:57:38
Título: Covid-19: Mundo quebra novo recorde de casos em 24 horas, confira os
números
Descrição: Segundo dados da organização “Our World In Data”, a quantidade
registrada de infectados nesta quarta-feira (5) superou o recorde anterior, que
era de 2,4 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/global/covid-19-mundo-quebra-novo-recorde-decasos-em-24-horas-confira-os-numeros/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 17:05:26
Título: Márcio França é vítima de operação da Polícia Civil de SP, Doria começa
a jogar?
Descrição: O que aconteceu precisa ser investigado, será um recado para Alckmin?
O governador de São Paulo parece ter entrado no jogo da disputa eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/marcio-franca-e-vitima-deoperacao-da-policia-civil-de-sp-doria-comeca-a-jogar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 15:24:06
Título: Lula e Haddad criticam “espetáculo” em ação policial contra Márcio
França
Descrição: \Que se investigue tudo, mas com direito de defesa e sem espetáculos
midiáticos desnecessários contra adversários políticos em anos eleitorais\,
tuitou Lula. Haddad criticou \espetáculo extemporâneo\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-haddad-criticam-espetaculo-emacao-policial-contra-marcio-franca/
Fonte: Vatican News - Português
Título: O compromisso de prevenir a disseminação de armas nucleares
Descrição: Com uma declaração conjunta, os cinco países membros permanentes do
Conselho de Segurança da ONU, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e
Rússia, expressaram sua opinião sobre o futuro sem armas nucleares.
Leia tudo

Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/compromisso-de-prevenir-adisseminacao-de-armas-nucleares.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 15:02:54
Título: De alta, Bolsonaro diz que trabalhou nas férias: “Dou minhas fugidas de
jet ski”
Descrição: Ocupado com passeios de jet ski, dança de funk e pescaria, Bolsonaro
chegou a declarar que não estava disposto a interromper seu descanso para
visitar as vítimas das chuvas na Bahia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-diz-que-trabalhou-nasferias-fugidas-de-jet-ski/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 11:47:56
Título: Guido Mantega: “retomada econômica só virá com fim do governo Bolsonaro”
Descrição: “O que está em jogo nas próximas eleições é se continuaremos com a
política econômica desastrosa de Bolsonaro ou se vamos retomar a via do socialdesenvolvimentismo rumo ao Estado de bem-estar social”, diz o ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guido-mantega-retomada-economica-sovira-com-fim-do-governo-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 09:50:10
Título: Filha do médico de Bolsonaro: “votei no presidente, me decepcionei e não
o apoio mais”
Descrição: Beatriz Macedo Lopes, filha do médico Antônio Luiz Macedo, conta
detalhes sobre a viagem do pai de volta ao Brasil para cuidar de seu paciente
mais ilustre e as sequelas da facada sofrida por ele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-do-medico-de-bolsonaro-votei-nopresidente-me-decepcionei-e-nao-o-apoio-mais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-05 09:24:00
Título: Lula sinaliza política econômica: retomada dos direitos e reversão da
privataria
Descrição: Ao comentar as medidas de retomada dos direitos trabalhistas por
Pedro Sanchez na Espanha, o ex-presidente Lula sinalizou qual caminho deve
seguir caso seja eleito em outubro. E mais: desespero de Bolsonaro para causar
comoção nas redes com caso Adélio dá chabu. Participe do Fórum Café.
Apresentação: Plínio Teodoro.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-sinaliza-politica-economicaretomada-dos-direitos-e-reversao-da-privataria/
Fonte: Revista Fórum
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-tomarvacina/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-06 07:13:40
Título: Ela foi proibida de se vacinar pelo marido. Semanas depois, morreu de
covid-19.
Descrição: Além de pacientes que não podiam se vacinar, médica de São Paulo
conta que já atendeu mulheres com ISTs impedidas pelos companheiros de se
tratarem.The post Ela foi proibida de se vacinar pelo marido. Semanas depois,
morreu de covid-19. appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/06/ela-morreu-proibida-de-vacinar-pelomarido/
Fonte: IHU Notícias

Data: 2022-01-05 03:00:00
Título: Por uma política macroeconômica que priorize o pleno emprego.
Entrevista especial com Enzo Matono Gerioni
Descrição: Entre os inúmeros problemas das economias modernas, um deles está
sempre presente, seja em períodos de crescimento ou recessão: o
http://www.ihu.unisinos.br/615656-por-uma-politica-macroeconomica-que-priorizeo-pleno-emprego-entrevista-especial-com-enzo-matono-gerioni
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-06 04:30:15
Título: Como foi o ataque ao Capitólio há um ano, hora a hora
Descrição: WASHINGTON — Um ano se passou desde que apoiadores de Donald Trump
invadiram o Capitólio numa tentativa fracassada de reverter sua derrota nas
eleições. Foi o pior ataque à sede do governo federal americano desde a Guerra
de 1812. Cinco pessoas morreram no dia do motim. Cerca de 140 policiais ficaram
feridos e, desde então, quatro policiais já se suicidaram. O que se segue é uma
cronologia dos principais eventos do dia
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/como-foi-ataque-ao-capitolio-ha-um-ano-horahora-25342603
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-06 00:00:00
Título: Temor de violência eleitoral faz Exército mudar planejamento para 2022
Descrição: Temendo incidentes de violência na eleição de outubro ou depois do
pleito, o Exército Brasileiro decidiu alterar o seu cronograma de trabalho em
2022.Leia mais (01/06/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/temor-de-violencia-eleitoral-faz-exercito-mudar-planejamentopara-2022.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-05 00:00:00
Título: Bolsonaro diz que não estava de férias, relembre momentos de lazer do
presidente
Descrição: Embora o presidente Jair Bolsonaro (PL) negue que tenha tirado
férias, as duas semanas que o mandatário passou longe de Brasília incluíram
lancha com dança de funk, passeio de motocicleta e jet ski, lanche com pastel,
jantar em pizzaria, presença em culto evangélico e pescaria em uma ilha
conhecida por cobras perigosas.Leia mais (01/05/2022 - 17h33)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/bolsonaro-diz-que-nao-estava-de-ferias-relembre-momentos-delazer-do-presidente.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-05 00:00:00
Título: Implantação do 5G nos EUA é adiada para 19 de janeiro
Descrição: As companhias aéreas americanas, que ameaçaram processar as
operadoras de telefonia AT&amp,T e Verizon para pedirem que adiassem o
lançamento da tecnologia 5G, anunciaram na segunda-feira à noite (3) que
chegaram a um acordo de princípio para transferir a implementação para 19 de
janeiro.Leia mais (01/05/2022 - 08h51)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/01/implantacao-do-5g-nos-eua-e-adiada-para-19-de-janeiro.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-05 22:14:00
Título: Comissão aprova penas maiores para crimes de violência contra a mulher
Descrição: Proposta faz mudanças no Código Penal e na lei de crimes hediondos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/843256-comissao-aprova-penas-maiorespara-crimes-de-violencia-contra-a-mulher/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-05 21:07:00
Título: Comissão aprova projeto que proíbe o corte de árvores produtoras de
sementes de erva-mate
Descrição: Texto define o raio de 10 metros ao redor da árvore como área de
preservação permanente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/843197-comissao-aprova-projeto-queproibe-o-corte-de-arvores-produtoras-de-sementes-de-erva-mate/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-05 19:55:00
Título: Comissão aprova cota racial nas empresas contratadas por licitação
Descrição: Texto também exige a criação de ouvidoria interna ou equipes
especializadas em diversidade
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/843045-comissao-aprova-cota-racial-nasempresas-contratadas-por-licitacao/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-05 20:07:14
Título: Quais as profissões mais promissoras no Brasil em 2022, apesar da falta
de empregos?
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, especialista na área de recursos
humanos aponta ramos profissionais em alta no país neste ano e indica
estratégias para quem deseja se qualificar para encontrar ou trocar de emprego.
Url :https://br.sputniknews.com/20220105/profissoes-mais-promissoras-brasil2022-20927254.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-05 12:53:01
Título: Exército brasileiro planeja investir R$ 1 bilhão em escola de sargentos
Descrição: A escola será construída na região metropolitana do Recife, onde se
localiza o Centro de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC).
Url :https://br.sputniknews.com/20220105/exercito-brasileiro-planeja-investir-r1-bilhao-em-escola-de-sargentos-20925598.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-05 17:10:19
Título: \Assembleia\ paralela da oposição restringe acesso de Juan Guaidó a
recursos públicos
Descrição: Grupo de ex-deputados opositores tenta aumentar controle sobre
orçamento do \governo paralelo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/05/assembleia-paralela-da-oposicaorestringe-acesso-de-juan-guaido-a-recursos-publicos
Fonte: China Daily
Data: 2022-01-06
Título: Duplo padrão americano nos bombardeios de Capitol Hill e Hong Kong
Descrição: A quinta-feira marcou o primeiro aniversário do ataque de 6 de
janeiro de 2021 contra o Capitólio dos EUA por partidários do ex-presidente
Donald Trump que se recusaram a aceitar os resultados da eleição presidencial,
que declarou o candidato democrata Joe Biden o vencedor. A tempestade do
Capitólio por centenas de manifestantes enviou ondas de choque através dos EUA e
do mundo. Durante o ano passado, a administração Biden tem acompanhado o caso.
Em julho, a Câmara dos Deputados controlada pelos democratas criou um comitê
seleto para investigar o caso, apesar da maioria dos republicanos da Câmara
boicotar o comitê. Mais de 700 pessoas foram acusadas de crimes relacionados com
o ataque do Capitólio.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/06/WS61d640b7a310cdd39bc7f5f0.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Em \Watergate polonês\, oposição foi espionada com software Pegasus
Descrição: Telefones de políticos da oposição e de uma promotora na Polônia
foram hackeados com spyware Pegasus, que governo Bolsonaro teria cogitado
comprar. Autoridades parecem pouco interessadas em esclarecer o caso.

Url :https://www.dw.com/pt-br/em-watergate-polonês-oposição-foi-espionada-comsoftware-pegasus/a-60342881?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

