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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-06 19:48:38
Título: Em live, Bolsonaro insiste em discurso negacionista, tenta desestimular 
a vacinação de crianças e ataca a Anvisa
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro usou parte considerável de sua 
transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira 6 para, mais uma vez, 
desestimular a vacinação de crianças contra a Covid-19. Ele também elevou o tom 
dos ataques contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-live-bolsonaro-insiste-em-
discurso-negacionista-tenta-desestimular-a-vacinacao-de-criancas-e-ataca-a-
anvisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 17:25:41
Título: Bolsonaro ataca a Anvisa: “Qual o interesse das pessoas taradas por 
vacina?”, veja vídeo
Descrição: Em seu primeiro dia útil no ano, nesta quinta-feira (6), Bolsonaro 
deu entrevista de mais de uma hora e mentiu dizendo que não conhece nenhuma 
criança que morreu de Covid. Dados do governo mostram que a doença já fez 301 
vítimas com idade entre 5 e 11 anos.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-ataca-a-anvisa-
qual-o-interesse-das-pessoas-taradas-por-vacina-veja-video/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-06 20:32:34
Título: ‘A população não deve temer a vacina, mas a doença’, diz sociedade de 
pediatria em dia de ataques de Bolsonaro
Descrição: 'Negar este benefício às crianças sem evidências científicas sólidas 
(...) é um ato lamentável e irresponsável', reforça a SBP
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-populacao-nao-deve-temer-a-
vacina-mas-a-doenca-diz-sociedade-de-pediatria-em-dia-de-ataques-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 00:08:40
Título: Jornal Nacional reage a campanha antivacina de Bolsonaro em editorial
Descrição: Durante live realizada nesta quinta-feira, o presidente Jair 
Bolsonaro voltou a atacar a imunização de crianças e disse que tem algo \errado\
com a vacina
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-reage-a-campanha-
antivacina-de-bolsonaro-em-editorial/ 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-06 17:43:37
Título: Quanto custará para o Brasil negligenciar a FAO, a ONU e o 
multilateralismo?
Descrição: Dar o calote na FAO ou não, eis a questão. Qual é a importância de 
fazer parte das discussões e ter poder de voto na entidade? Para professor de 
política internacional da UERJ ouvido pela Sputnik Brasil, país vive momento 
constrangedor nas relações internacionais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220106/quanto-custara-para-o-brasil-
negligenciar-a-fao-a-onu-e-o-multilateralismo-20941348.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 16:42:11
Título: Premiê espanhol agradece Lula e diz estar construindo \país mais justo\
Descrição: Ex-presidente do Brasil elogiou processo de \contrarreforma\ da 
Espanha, que busca recuperar garantias aos trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/premie-espanhol-agradece-lula-e-
diz-estar-construindo-pais-mais-justo
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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-06
Título: Centrais sindicais querem debater revogação da reforma trabalhista
Descrição: Para as centrais sindicais contrarreforma trabalhista na Espanha abre
caminho para debater a reforma trabalhista no Brasil que não gerou empregos e 
precarizou relações do trabalho
Url : https://www.cut.org.br/noticias/centrais-sindicais-querem-debater-
revogacao-da-reforma-trabalhista-60c1 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-07 05:00:47
Título: 'Estamos assustadas', diz dona de salão de beleza alvo de racismo em 
Araraquara
Descrição: RIO — A proprietária do salão de beleza de Araraquara que sofreu 
ataques racistas no final de ano, Érica Fuzari, de 31 anos, se diz assustada com
o episódio. Segundo ela, as pichações racistas, que tem como alvo a modelo negra
de um outdoor que anuncia os serviços do estabelecimento, começaram há cerca de 
seis meses e foram aumentando de frequência ao longo de 2021.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/estamos-assustadas-diz-dona-de-salao-de-
beleza-alvo-de-racismo-em-araraquara-25343889

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 19:32:34
Título: Primeira avaliação do ano, o Poder Data, traz números ruins para 
Bolsonaro
Descrição: Hoje vamos comentar a primeira pesquisa do ano de avaliação de 
governo, do Poder Data, que traz Bolsonaro com quase 60% de ruim/péssimo. Outro 
assunto do dia: Pedro Sanchez, presidente da Espanha agradece a Lula pelos 
elogios que o petista fez à revogação da reforma trabalhista neoliberal feita no
país. Os convidados são o cientista [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/primeira-avaliacao-do-ano-o-poder-data-
traz-numeros-ruins-para-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 11:56:14
Título: Entre os que votaram em Bolsonaro em 2018, 36% o consideram “ruim” ou 
“péssimo”
Descrição: Levantamento do PoderData diz ainda que, entre os que votaram branco 
ou nulo no 2º turno de 2018, a desaprovação ao presidente é de 73%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/entre-os-que-votaram-em-bolsonaro-em-
2018-36-o-consideram-ruim-ou-pessimo/

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-01-06
Título: Exército proíbe fake news, exige máscara e vacina. E Bolsonaro repete 
crimes denunciados por CPI
Descrição: Comandante aconselha familiares de militares a checar informação 
antes de compartilhar e atribui retorno ao trabalho presencial a vacinação. 
Bolsonaro volta a atacar vacina
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/01/exercito-proibe-fake-
news-exige-mascara-vacinacao-covid/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 19:36:13
Título: UberEats anuncia o fim do serviço de delivery de restaurantes no Brasil 
Descrição: O serviço de entrega de comida no país será encerrado pela empresa em
março, que não informou motivo da decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/ubereats-anuncia-o-fim-do-
servico-de-delivery-de-restaurantes-no-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 11:25:10

https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/ubereats-anuncia-o-fim-do-servico-de-delivery-de-restaurantes-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/ubereats-anuncia-o-fim-do-servico-de-delivery-de-restaurantes-no-brasil
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/01/exercito-proibe-fake-news-exige-mascara-vacinacao-covid/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/01/exercito-proibe-fake-news-exige-mascara-vacinacao-covid/
https://www.cut.org.br/noticias/centrais-sindicais-querem-debater-revogacao-da-reforma-trabalhista-60c1
https://www.cut.org.br/noticias/centrais-sindicais-querem-debater-revogacao-da-reforma-trabalhista-60c1
https://oglobo.globo.com/brasil/estamos-assustadas-diz-dona-de-salao-de-beleza-alvo-de-racismo-em-araraquara-25343889
https://oglobo.globo.com/brasil/estamos-assustadas-diz-dona-de-salao-de-beleza-alvo-de-racismo-em-araraquara-25343889
https://revistaforum.com.br/politica/entre-os-que-votaram-em-bolsonaro-em-2018-36-o-consideram-ruim-ou-pessimo/
https://revistaforum.com.br/politica/entre-os-que-votaram-em-bolsonaro-em-2018-36-o-consideram-ruim-ou-pessimo/
https://revistaforum.com.br/videos/primeira-avaliacao-do-ano-o-poder-data-traz-numeros-ruins-para-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/videos/primeira-avaliacao-do-ano-o-poder-data-traz-numeros-ruins-para-bolsonaro/


Título: Bolsonaro veta inclusão de trabalhadores de apps em programa de 
alimentação, entenda a nova lei
Descrição: Presidente isentou empresas de aplicativo da obrigação de fornecer 
alimentação ao entregador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/bolsonaro-veta-inclusao-de-
trabalhadores-de-apps-em-programa-de-alimentacao-entenda-a-nova-lei

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 08:44:43
Título: Mobilização do funcionalismo avança, e mais de 160 auditores do trabalho
já entregaram cargos
Descrição: Banco Central também é palco de reivindicação, sindicato da categoria
se queixa da política de Guedes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/mobilizacao-do-funcionalismo-
avanca-e-mais-de-160-auditores-do-trabalho-ja-entregaram-cargos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 17:18:33
Título: Cerca de 50% dos funcionários do Banco Central já aderiram ao movimento 
de entrega de cargos 
Descrição: Protesto pede reajuste de 26,3% nos salários, que sofreram o último 
aumento em 2019, movimento envolve outros órgãos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/cerca-de-50-dos-funcionarios-do-
banco-central-ja-aderiram-ao-movimento-de-entrega-de-cargos

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-06
Título: Agronegócio tem queda de 5% de vendas externas em 2021
Descrição: As exportações do agronegócio atingiram um ritmo muito forte em 2020.
As receitas somaram o recorde de US$ 120,4 bilhões. Com isso, o montante 
financeiro acumulado nos últimos dez anos com exportações do setor fica próximo 
do US$ 1 trilhão. É a terceira vez que as receitas com as exportações superam 
US$ 100 bilhões por ano. Como comparação, as exportações gerais do país somaram 
US$ 280,4 bilhões no ano passado. Apesar dessa aceleração das exportações do 
setor, a soja, que havia assumido a liderança da balança comercial em 2014, 
perdeu o posto para minérios no ano passado. Em 2021, as exportações do complexo
soja somaram US$ 48,5 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 48,7 bilhões dos 
minérios. Com isso, a participação do agronegócio nas exportações totais do país
voltou para 42,9%. Em 2020, com a disparada das receitas com soja e com carnes, 
e devido à desaceleração das exportações de minérios, a participação do 
agronegócio havia atingido 48%
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/agronegocio-tem-queda-
em-2021/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 16:58:53
Título: Marcio Pochmann: “Não haverá crescimento em 2022 e país vive quadro 
depressivo”
Descrição: Em entrevista à Fórum, o economista também afirma que atualmente o 
Brasil vive um momento de “desinvestimento e fuga de empresas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marcio-nao-havera-crescimento-quadro-
depressivo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 13:25:34
Título: “Eles não conseguiram queimar a nossa fé”, diz babalorixá de Terreiro de
Salinas, após incêndio criminoso
Descrição: Em nota, o Terreiro relata que os procedimentos jurídicos estão sendo
tomados e afirma que o ataque foi uma \tentativa de silenciamento\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eles-nao-conseguiram-queimar-fe-
terreiro-salinas-incendio-criminoso/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-06 18:42:37
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Título: Padre Júlio Lancellotti: o que é a arquitetura 'antipobres' denunciada 
por religioso em São Paulo
Descrição: Há meses, o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua em 
São Paulo, usa as redes sociais para denunciar essas intervenções e pressionar 
para que empresas e até mesmo órgãos públicos recuem e retirem essas 
instalações.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59898188?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 15:40:32
Título: Região metropolitana do Rio teve quatro crianças baleadas em menos de 10
dias, diz Fogo Cruzado
Descrição: Dos 267 tiroteios e disparos ocorridos em dezembro, em 93 deles havia
a presença de agentes de segurança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/regiao-metropolitana-do-rio-
teve-quatro-criancas-baleadas-em-menos-de-10-dias-diz-fogo-cruzado

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-06 03:00:00
Título: Grupos criminais e agentes do Estado se esforçam para manter a prisão 
tranquila e silenciosa. Entrevista especial com Marcelli Cipriani
Descrição:  
As relações entre traficantes e agentes do Estado são fundamentais não somente 
para a manutenção e expansão do tráfico de drogas e disputas territoriais, mas 
para a \reprodução\ do atual http://www.ihu.unisinos.br/615693-grupos-criminais-
e-agentes-do-estado-se-esforcam-para-manter-a-prisao-tranquila-e-silenciosa-
entrevista-especial-com-marcelli-cipriani
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 10:34:31
Título: Com Bolsonaro, Lei Rouanet captou e concentrou mais, diz Sérgio Sá 
Leitão
Descrição: Ex-ministro aponta para um dos principais mitos de Bolsonaro na área 
da Cultura: “acabar com a lei Rouanet e, no caminho, reduzir a sua concentração 
de recursos”, ocorreu o contrário
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/com-bolsonaro-lei-rouanet-captou-e-
concentrou-mais-diz-sergio-sa-leitao/

Fonte: Poder360
Título: Netflix: “Não Olhe para Cima” bate recorde de visualizações
Descrição: Filme com Meryl Streep e Leonardo DiCaprio somou 152 milhões de horas
vistas entre 27.dez e 3.jan
Url :https://www.poder360.com.br/midia/netflix-nao-olhe-para-cima-bate-recorde-
de-visualizacoes/
 
Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-06
Título: Médico da Fiocruz, diante do aumento de casos de covid: ‘Vamos começar atrasado a 
vacinar crianças, em uma negação inacreditável da ciência’
Descrição: No início de dezembro passado, os atendimentos a casos de covid-19 
eram raros ou, em certos dias, inexistentes na rotina do pediatra e 
infectologista Márcio Nehab. O que poderia ser um indicativo de melhora da 
pandemia, hoje é visto por ele como a fase que antecedeu um período de “subida 
assustadora de casos”. “De duas semanas pra cá, a situação piorou muito. Ontem 
(segunda-feira), por exemplo, foi o dia em que mais fiz pedidos de covid-19 
desde o início da pandemia. Tem sido assim nos últimos dias. Nunca fiz tantos 
pedidos de exames na vida”, comenta Nehab, que é do Instituto Nacional de Saúde 
da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo 
Cruz (IFF/FioCruz).
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/medico-da-fiocruz-diante-do-
aumento-dos-casos-de-covid-vamos-comecar-atrasado-a-vacinar-criancas-em-uma-
negacao-inacreditavel-da-ciencia.html 
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Goiás registra primeira morte por ômicron no Brasil
Descrição: Morte ocorreu em Aparecida de Goiânia. Vítima era homem de 68 anos, 
que sofria de doença pulmonar crônica e hipertensão arterial. Prefeitura local 
já identificou 55 casos da nova variante.
Url :https://www.dw.com/pt-br/goiás-registra-primeira-morte-por-ômicron-no-
brasil/a-60353706?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 13:17:52
Título: Em 20 dias, cidade do Rio de Janeiro tem crescimento de 6.778% casos de 
covid, segundo jornal
Descrição: Levantamento do jornal Extra aponta crescimento, e expectativa é de 
que os números aumentem ainda mais nos próximos dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/em-20-dias-cidade-do-rio-de-
janeiro-tem-crescimento-de-6-778-casos-de-covid-segundo-jornal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 12:40:55
Título: Campanha do MST distribui mais de duas mil cestas básicas em favelas do 
Rio de Janeiro
Descrição: Alimentos são produzidos em assentamentos e acampamentos, ação se 
encerra nesta quinta-feira (6)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/campanha-do-mst-distribui-mais-
de-duas-mil-cestas-basicas-em-favelas-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 11:40:31
Título: Dia de Reis: conheça a história da data e como ela é celebrada no Brasil
Descrição: A manifestação cultural e religiosa, com folias e cortejos, é  
tradição do 6 de janeiro em diversas regiões do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/dia-de-reis-conheca-a-historia-
da-data-e-como-ela-e-celebrada-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-06 08:27:44
Título: Um ano após tentativa de golpe nos EUA, Trump segue impune
Descrição: Mais de 700 pessoas foram processadas pelo ataque ao Capitólio, mas 
nada aconteceu com o homem que insuflou o movimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/06/um-ano-apos-tentativa-de-golpe-
nos-eua-trump-segue-impune
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-06 18:14:11
Título: Médicos acionam o CFM e cobram abertura de processo contra Queiroga
Descrição: Profissionais atestam que medidas do ministro foram 'inconsistentes',
contrariando a robustez de posições técnicas e científicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/medicos-acionam-o-cfm-e-
cobram-abertura-de-processo-contra-queiroga/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-06 16:29:08
Título: Senadores querem convocar Queiroga para explicar vacinação e medidas 
contra a Ômicron
Descrição: Segundo o grupo, restam dúvidas sobre as estratégias e as políticas 
traçadas pelo governo no enfrentamento da pandemia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/senadores-querem-convocar-
queiroga-para-explicar-vacinacao-e-medidas-contra-a-omicron/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-07 00:09:47
Título: Zé de Abreu x Twitter: greve geral de 24h contra a censura do aplicativo
Descrição: O ator José de Abreu deflagrou nas redes sociais uma greve geral no 
Twitter por, pelo menos, 24 horas. O Blog do Esmael é solidário à manifestação. 
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Na quarta-feira (05/01), após ser atacado por Jair Bolsonaro (PL), Zé de Abreu 
conclamou uma retirada geral do Twitter para que deixem o  Bem-vindo à verdade, 
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ze-de-abreu-x-twitter-greve-geral-de-24h-
contra-a-censura-do-aplicativo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-06 10:44:10
Título: Trump tentou dar golpe nos EUA há um ano
Descrição: Após sofrer derrota eleitoral em novembro de 2020, o ex-presidente 
americano Donald Trump tentou dar um golpe de Estado no dia 6 de janeiro de 
2021. Era momento de o Capitólio (Congresso Nacional) confirmar a vitória do 
democrata Joe Biden quando militantes ligados ao republicano Trump invadiram 
mortalmente o prédio.  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/trump-tentou-dar-golpe-nos-eua-ha-uma-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 01:27:38
Título: Cirina: Ciro Gomes quer Marina Silva como sua vice
Descrição: Possível chapa de Ciro com Marina animou entusiastas da candidatura 
do pedetista nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cirina-ciro-gomes-quer-marina-silva-
como-sua-vice/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 00:59:59
Título: VÍDEO: Juíza argentina é flagrada na cadeia beijando preso que matou o 
filho e policial
Descrição: Caso envolvendo a magistrada Mariel Suárez virou escândalo nacional. 
Ela, que já havia sido afastada por libertar presos pelo telefone, pode agora 
ser demitida definitivamente do Judiciário. A parte mais inacreditável é sua 
justificativa
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-juiza-argentina-flagrada-beijando-
preso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 21:05:28
Título: “Livrarias de rua viraram instituições de cultura e conhecimento”, diz 
livreiro de Santos
Descrição: José Luiz Tahan, dono da Realejo, no litoral de SP, lança campanha de
financiamento coletivo para que leitores colaborem na reconstrução de “parklet”,
em frente à livraria, local de eventos literários e musicais
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/livrarias-de-rua-viraram-instituicoes-
de-cultura-e-conhecimento-diz-livreiro-de-santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 15:09:13
Título: Maia diz que votará em Lula “com maior prazer” em segundo turno contra 
Bolsonaro
Descrição: Rodrigo Maia ainda afirmou que O Globo censurou parte de sua fala 
sobre a reforma trabalhista para criticar Lula. \Eu disse ontem para o Globo, 
não saiu. Eu disse: 'eu quero discutir a reforma trabalhista, eu posso ter 
errado'\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-diz-que-votara-em-lula-com-maior-
prazer-em-segundo-turno-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 14:15:57
Título: Deputado aciona PGE contra Bolsonaro e ruralistas por outdoors com 
campanha antecipada
Descrição: Faltando 10 meses para as eleições, ruralistas ligados a Bolsonaro 
estão espalhando outdoors em fazendas da região Centro-Oeste.
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/deputado-aciona-pge-contra-
bolsonaro-e-ruralistas-por-outdoors-com-campanha-antecipada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 14:13:09
Título: Mano Brown divulga show e diz que só entra quem tiver comprovante de 
vacina
Descrição: O cantor vai se apresentar com os Racionais MC's no dia 29 de 
janeiro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/mano-brown-divulga-show-e-diz-que-so-
entra-quem-tiver-comprovante-de-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 13:32:43
Título: Bolsonaro é ruim ou péssimo para 57%, diz pesquisa feita após férias do 
presidente
Descrição: Bolsonaro manteve o mesmo percentual de ruim e péssimo de pesquisa 
realizada 15 dias antes. A desaprovação do governo, de 61% no geral, fica acima 
de 50% em todos os estratos pesquisados.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-ruim-ou-pessimo-para-57-
diz-pesquisa-feita-apos-ferias-do-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 13:08:15
Título: Bia Kicis compartilhou dados vazados pelo ministério de médicos pró-
vacina para crianças
Descrição: Os três profissionais tiveram as suas declarações de conflito de 
interesses, que foram entregues ao ministério, divulgadas na íntegra, junto com 
os seus números de telefone celular, email e CPF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bia-kicis-compartilhou-dados-vazados-
pelo-ministerio-de-medicos-pro-vacina-para-criancas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-06 12:32:02
Título: Briga dos bispos Malafaia e Samuel Ferreira pode implodir bancada 
evangélica
Descrição: Ferreira, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, quer romper 
acordo e manter o deputado Cezinha à frente da bancada, irritando Malafaia: \Um 
arrogante asqueroso\. Ouça áudio.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/briga-dos-bispos-malafaia-e-samuel-
ferreira-pode-implodir-bancada-evangelica/

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-pelo-
marido/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-06 00:00:00
Título: Google e Facebook são multados na França por infração no uso de cookies
Descrição: A agência francesa de proteção de dados multou as empresas Google e 
Facebook, nesta quinta-feira (6), em 150 milhões (R$ 962,7 milhões) e 60 milhões
de euros (R$ 385 milhões), respectivamente, por causa dos cookies, como são 
conhecidos os rastreadores online usados para fins publicitários.Leia mais 
(01/06/2022 - 10h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
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br/tec/2022/01/google-e-facebook-sao-multados-na-franca-por-infracao-no-uso-de-
cookies.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-06 00:00:00
Título: Aplicativo ajuda comunidades a monitorar enchentes e fornece dados para 
prevenção de desastres
Descrição: Um aplicativo pode mudar a forma como comunidades e órgãos 
governamentais lidam com as enchentes. Com um telefone celular em mãos, 
moradores de bairros vulneráveis a inundações podem não apenas se informar com 
antecedência sobre possíveis eventos do tipo como contribuir com os órgãos 
competentes no mapeamento de áreas suscetíveis e na prevenção de desastres.Leia 
mais (01/06/2022 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/cotidiano/2022/01/aplicativo-ajuda-comunidades-a-monitorar-enchentes-e-
fornece-dados-para-prevencao-de-desastres.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-06 19:44:00
Título: Kamala Harris compara invasão ao Capitólio com ataques a Pearl Harbor e 
terrorismo no 11 de setembro
Descrição: Kamala Harris comparou datas importantes (e trágicas) na história dos
EUA com os eventos que marcaram o motim no Capitólio.
Url :https://br.sputniknews.com/20220106/kamala-harris-compara-invasao-ao-
capitolio-com-ataques-a-pearl-harbor-e-terrorismo-no-11-de-20946336.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-06 12:30:26
Título: Deputado aciona PGE contra Bolsonaro e ruralistas por outdoors com 
campanha antecipada
Descrição: Faltando dez meses para as eleições, deputado acusa ruralistas 
ligados ao presidente Jair Bolsonaro de espalhar outdoors em fazendas da região 
Centro-Oeste.
Url :https://br.sputniknews.com/20220106/deputado-aciona-pge-contra-bolsonaro-e-
ruralistas-por-outdoors-com-campanha-antecipada-20939052.html
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