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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 18:42:12
Título: Extrema pobreza: Pretos, pardos, mulheres e crianças são os mais
vulneráveis no Brasil
Descrição: Estudo do IBGE aponta que, na ausência dos benefícios sociais, a taxa
nacional de mulheres pretas e pardas em situação de pobreza chegaria a 42,4%
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/extrema-pobreza-pretos-pardosmulheres-e-criancas-sao-os-mais-vulneraveis-no-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 19:26:57
Título: Cesta básica registra aumento em todas as capitais pesquisadas pelo
Dieese em 2021
Descrição: Na comparação de dezembro do ano passado com o mesmo mês de 2020, as
altas mais significativas foram em Curitiba (PR), com 16,3%, Natal (RN), 15,42%,
Recife (PE), 13,42%, Florianópolis (SC), 12,02%, e Campo Grande (MS), 11,26%
Url :https://revistaforum.com.br/economia/cesta-basica-registra-aumento-emtodas-as-capitais-pesquisadas-pelo-dieese-em-2021/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-07 03:00:23
Título: Brasil de volta ao mapa da fome é o retrato do desmonte de políticas
públicas. Entrevista especial com Daniel de Souza
Descrição: Sempre que se chega ao fim e início de um ano, fazemos balanços e
avaliações do que passou. No que diz respeito à
Url: http://www.ihu.unisinos.br/615535-brasil-de-volta-ao-mapa-da-fome-e-oretrato-do-desmonte-de-politicas-publicas-entrevista-especial-com-daniel-desouza
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-07 09:27:16
Título: Sem Auxílio e Bolsa Família, crianças precisam de doações para comer no
interior da Bahia
Descrição: Em dois assentamentos no interior da Bahia, a BBC News Brasil
conversou com famílias em situação de fome e vulnerabilidade social - como o
caso de Marcos e Jamile, pais de duas crianças, que vivem com R$ 10 por dia em
boa parte do mês.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59483954?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-07
Título: Consumidor vai pagar R$ 3,3 bi pelo subsídio dado por Bolsonaro a usinas de carvão
Descrição: Bolsonaro atende a lobistas e libera subsídios bilionários a usinas
de carvão. Custo ao consumidor será de R$ 840 milhões ao ano
Url : https://www.cut.org.br/noticias/consumidor-vai-pagar-r-3-3-bi-pelosubsidio-dado-por-bolsonaro-a-usinas-de-carva-cc1e
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 18:31:37
Título: Gleisi critica novo veto de Bolsonaro: “Só detona o povo trabalhador”
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que Bolsonaro
privilegiou os mais ricos ao vetar proposta que permitia a renegociação de
dívidas de pequenas empresas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-critica-novo-veto-de-bolsonaroso-detona-o-povo-trabalhador/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 11:43:11

Título: Em quatro dias, número de casos registrados de covid-19 aumentou quase
2.000% no Brasil
Descrição: Os registros saíram de 1.721 para 35.826 casos em 24 horas, entre 2 e
6 de janeiro, segundo o Conass
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/em-quatro-dias-numero-de-casosregistrados-de-covid-19-aumentou-quase-2-000-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 19:52:56
Título: Média de casos da covid no país quadriplica em 10 dias e passa de 20
mil, mortos somam 619 mil
Descrição: Registros de novos infectados sobem há mais de duas semanas e dados
ainda podem estar subnotificados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/media-de-casos-da-covid-no-paisquadriplica-em-10-dias-e-passa-de-20-mil-mortos-somam-619-mil
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 19:19:18
Título: Bolsonaro se irrita com recomendação para que militares se vacinem e
Exército pode emitir nova nota
Descrição: A reação demandou a interferência do ministro da Defesa, general
Walter Braga Netto, diz jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-se-irrita-comrecomendacao-para-que-militares-se-vacinem-e-exercito-pode-emitir-nova-nota/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 18:37:40
Título: Fiocruz afirma que vacina 100% nacional vai garantir autossuficiência do
SUS
Descrição: Fabricação de ingredientes da Astrazeneca foi aprovada pela Anvisa e
imunizante deve começar a ser entregue em fevereiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/fiocruz-afirma-que-vacina-100nacional-vai-garantir-autossuficiencia-do-sus
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 18:58:37
Título: Rio Grande do Sul tem a pior seca dos últimos 17 anos, e perdas chegam a
R$ 20 bilhões
Descrição: Lavouras foram perdidas, mais de cinco mil famílias ficaram sem
acesso à água, e 159 os municípios estão em emergência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/rio-grande-do-sul-tem-a-piorseca-dos-ultimos-17-anos-e-perdas-chegam-a-r-20-bilhoes
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-07 00:00:00
Título: Internações de Bolsonaro têm informações conflitantes sobre gastos
Descrição: As sucessivas internações do presidente Jair Bolsonaro (PL) no
Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, envolvem versões conflitantes da unidade
e do governo federal sobre os pagamentos, o que expõe um problema de
transparência em relação aos gastos com a saúde do mandatário.Leia mais
(01/07/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/internacoes-de-bolsonaro-tem-informacoes-conflitantes-sobregastos.shtml
Fonte: Monde.fr.
Título: No Brasil, as milícias do Rio são um estado dentro de um estado
Descrição: Grupos armados, notadamente criados por policiais em nome do combate
ao crime, controlam metade da área urbana do Rio de Janeiro. Sua conivência com
o poder público mina a democracia brasileira.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/07/au-bresil-lesmilices-de-rio-sont-un-etat-dans-l-etat_6108605_3210.html

Fonte: New York Times
Data: 2022-01-07 10:00:18
Título: A estrela bilionária se levanta quando ela toma uma posição corajosa
sobre o racismo no Brasil
Descrição: Luiza Trajano transformou uma pequena loja familiar em um gigante do
varejo. Agora, uma política da empresa limitando seu programa de treinamento de
executivos a candidatos negros está atraindo elogios, indignação e muita procura
pela alma.
Url :https://www.nytimes.com/2022/01/07/world/americas/luiza-trajano-brazilmagalu-racism.html
Fonte: Poder360
Título: Dispensas médicas crescem e Azul vai cancelar voos, diz sindicato
Descrição: Companhia teve alta de 405% nas dispensas médicas de tripulantes em
janeiro em relação à média histórica
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/dispensas-medicas-crescem-e-azul-vaicancelar-voos-diz-sindicato/
Fonte: Poder360
Título: Aeroporto Santos Dumont: concessão pode parar na Justiça
Descrição: Governador e prefeito do Rio ameaçam judicializar edital, governo
federal reage
Url :https://www.poder360.com.br/economia/aeroporto-santos-dumont-concessaopode-parar-na-justica/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Morre Sidney Poitier, primeiro astro negro de Hollywood
Descrição: Primeiro afro-americano a ganhar um Oscar de melhor ator tinha 94
anos. Em mais de quatro décadas de atuação, Poitier protagonizou clássicos
como \No calor da noite\ e \Acorrentados\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/morre-sidney-poitier-primeiro-astro-negro-dehollywood/a-60362512?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 14:23:09
Título: Mãe de criança baleada na Baixada Fluminense desabafa: \Pago imposto
para ver meu filho morto?\
Descrição: Kevin Lucas, de seis anos, foi atingido por um tiro no peito, mais
duas crianças, de 13 e 9 anos, estão internadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/mae-de-crianca-baleada-nabaixada-fluminense-desabafa-pago-imposto-para-ver-meu-filho-morto
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-08 00:07:49
Título: Exclusivo: Associações LGBTQIA+ cobram André Mendonça por declarações de
pastor aliado
Descrição: O deputado Sóstenes Cavalcante, da Bancada Evangélica, deu a entender
que André Mendonça teria ludibriado o Senado para conseguir vaga no STF, confira
o ofício na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/exclusivo-associacoes-lgbtqia-cobramandre-mendonca/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 21:35:25
Título: Vazamento de dados de médicos: deputado do PT representa contra Bia
Kicis (PSL-DF) na PGR
Descrição: Reação de parlamentar vem após bolsonarista vazar informações
pessoais de profissionais pró-vacina para crianças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/vazamento-de-dados-de-medicosdeputado-do-pt-representa-contra-bia-kicis-psl-df-na-pgr
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-07 12:17:12

Título: Cidade onde irmão de Bolsonaro é chefe de gabinete do prefeito recebeu
R$ 35 milhões
Descrição: Denúncia aponta que a atuação de Renato Bolsonaro foi determinante
para que ao menos uma parte dos empenhos saísse.
Url :https://br.sputniknews.com/20220107/cidade-onde-irmao-de-bolsonaro-e-chefede-gabinete-do-prefeito-recebeu-r-35-milhoes-20950557.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 12:25:25
Título: Argentina assume presidência da Celac em Cúpula de chanceleres realizada
nesta sexta
Descrição: Em 2021, sob comando do México, bloco realizou ações de doações de
vacinas e criação de fundo contra desastres naturais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/argentina-assume-presidencia-dacelac-em-cupula-de-chanceleres-realizada-nesta-sexta
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-07 13:43:37
Título: Com a exclusão do Brasil, Argentina assume o CELAC e quer ser o elo
entre a América Latina e os EUA
Descrição: A Argentina assume nesta sexta-feira (7) a presidência rotativa da
CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220107/com-a-exclusao-do-brasil-argentinaassume-o-celac-e-quer-ser-o-elo-entre-a-america-latina-e-os-eua-20951488.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 11:39:29
Título: Reaplicação do Enem acontece neste domingo, saiba o que levar no dia da
prova
Descrição: Aqueles que estiverem sem máscara de proteção não poderão ingressar
no local de prova
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/reaplicacao-do-enem-aconteceneste-domingo-saiba-o-que-levar-no-dia-da-prova
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-07 11:18:33
Título: Artigo | Pandemia, desigualdade e resistência: os desafios para o mundo
do trabalho
Descrição: Na América Latina, os povos voltam a se insurgir contra as
oligarquias locais, aliadas dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/07/artigo-pandemia-desigualdade-eresistencia-os-desafios-para-o-mundo-do-trabalho
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 22:25:30
Título: Anvisa e Butantan se reúnem e discutem aplicação da Coronavac em
crianças e adolescentes
Descrição: Segundo a agência, participou do encontro 'um especialista chileno
que apresentou dados da vacinação naquele país'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/anvisa-e-butantan-se-reuneme-discutem-aplicacao-da-coronavac-em-criancas-e-adolescentes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 21:36:04
Título: Cuba doa vacinas contra a Covid à Síria: ‘Dois povos agredidos e
hostilizados pelo imperialismo’
Descrição: Os pacotes do carregamento estavam etiquetados com a marca das
vacinas Soberana 02 e Soberana Plus
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cuba-doa-vacinas-contra-covid-asiria-dois-povos-agredidos-e-hostilizados-pelo-imperialismo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 21:22:57
Título: Fiocruz pede atenção à oferta de leitos diante do avanço da Ômicron

Descrição: A Fundação pondera que, embora a Ômicron esteja associada a casos
mais leves de, sua grande transmissibilidade pode provocar um aumento abrupto de
diagnósticos
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/fiocruz-pede-atencao-a-oferta-deleitos-diante-do-avanco-da-omicron/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 20:51:04
Título: Ricardo Barros pede a Bolsonaro que desista de aumentar salários de
policiais federais
Descrição: O ex-capitão foi aconselhado a não reajustar salários de qualquer
setor do funcionalismo para evitar greves de outras categorias
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ricardo-barros-pede-abolsonaro-que-desista-de-aumentar-salarios-de-policiais-federais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 19:59:30
Título: Homens brancos são condenados à prisão perpétua por morte de jovem negro
nos EUA
Descrição: Os homens perseguiram e mataram o jovem negro Ahmaud Arbery, por
suspeitarem de que se tratava de um ladrão
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/homens-brancos-sao-condenados-aprisao-perpetua-por-morte-de-jovem-negro-nos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 19:58:42
Título: A cantora restauradora: Monica Salmaso começa o ano com um tributo a
Milton Nascimento
Descrição: Por caminhos nada óbvios, a artista recria cada detalhe das canções
às quais presta tributo e, não raro, dá a elas nova leitura
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/a-cantora-restauradora-monicasalmaso-comeca-o-ano-com-um-tributo-a-milton-nascimento/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 19:51:11
Título: Eric Adams, segundo negro a governar Nova York, quer restaurar a energia
e os negócios da cidade
Descrição: O prefeito democrata disse ao conselho municipal antes de assumir:
'Devemos permitir que a cidade funcione. Chegou a hora de aprendermos a ser mais
inteligentes'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eric-adams-segundo-negro-a-governarnova-york-quer-restaurar-a-energia-e-os-negocios-da-cidade/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 19:45:06
Título: Com incertezas econômicas e expectativa eleitoral, renda fixa vai
dominar em 2022
Descrição: O ano da cautela: mesmo na renda fixa é preciso ficar atento às
variações dos preços dos títulos
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/com-incertezas-economicas-eexpectativa-eleitoral-renda-fixa-vai-dominar-em-2022/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-07 19:19:47
Título: Chegou o ano da Copa
Descrição: Penso que o caminho traçado por Tite foi o de buscar solidez no
espírito da Seleção
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/chegou-o-ano-da-copa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-08 01:18:21
Título: Fiocruz entregará em fevereiro as primeiras doses de vacina 100%
nacional

Descrição: \É uma grande conquista para a sociedade brasileira ter uma vacina
100% nacional para a Covid-19 produzida em Bio-Manguinhos/Fiocruz\, disse Nísia
Trindade, presidenta da instituição
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fiocruz-fevereiro-primeiras-dosesvacina-nacional/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-08 01:06:11
Título: Jornalista da Band de Porto Alegre (RS) recebe mensagens nazistas e
ameaças
Descrição: Intimidação a Guilherme Macalossi chegou durante um programa de
rádio, no canal da emissora destinado ao contato com os ouvintes. Ele registrou
boletim de ocorrência e quer que autor seja levado à Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jornalista-band-porto-alegre-recebenazistas-ameacas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 20:52:27
Título: “Globo sempre foi negacionista do desenvolvimento”, diz Gleisi Hoffmann
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu editorial de O
Globo contra Lula, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/globo-sempre-negacionista-dodesenvolvimento-diz-gleisi/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 18:33:28
Título: Em meio a ataques de Bolsonaro, Anvisa autoriza 10º medicamento à base
de maconha
Descrição: O presidente já ironizou a utilização de medicamentos à base de
canabidiol, alegando que “maconha pode, cloroquina não”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-meio-a-ataques-de-bolsonaro-anvisaautoriza-10o-medicamento-a-base-de-maconha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 17:04:36
Título: Alckmin manda recado ao PSD: prioridade é ser vice de Lula, diz jornal
Descrição: Ex-tucano teria avisado dirigentes do PSD, de Gilberto Kassab, que
não pretende disputar eleição estadual em SP. Sem Alckmin, Fernando Haddad passa
a liderar a disputa ao Palácio dos Bandeirtantes.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alckmin-manda-recado-ao-psd-de-queprioridade-e-ser-vice-de-lula-diz-jornal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 14:56:29
Título: Queiroga quer reduzir isolamento e autorizar médicos com Covid a
trabalhararem
Descrição: Ministro afirmou que o Brasil \possivelmente\ pode adotar a conduta,
estabelecendo uma quarentena de cinco dias para profissionais de saúde que
estejam assintomáticos.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/queiroga-quer-reduzirisolamento-e-autorizar-medicos-com-covid-a-trabalhararem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 14:41:32
Título: Alexandre Frota na Bahia: “pedem que Lula volte e xingam Bolsonaro de
traidor”
Descrição: O deputado ainda se referiu às férias do presidente como presepada e
disse que ele deveria estar lá
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/alexandre-frota-na-bahia-pedemque-lula-volte-e-xingam-bolsonaro-de-traidor/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 14:05:27
Título: Jean Paul após encontro com Simone Tebet: “Muita coisa pode mudar ainda”

Descrição: Líder da minoria no Senado, o senador petista recebeu a pré-candidata
do MDB à Presidência em almoço em sua casa em Natal. \É claro que a política foi
também parte das conversas\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jean-paul-apos-encontro-com-simonetebet-muita-coisa-pode-mudar-ainda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 13:05:55
Título: “É muto difícil olhar pra casa e não vê-lo aqui”, diz mãe de criança
vítima da Covid
Descrição: Enquanto o governo Bolsonaro cria obstáculos para a vacinação de
crianças, mães e pais sofrem com a morte de seus filhos vítimas da doença
causada pelo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dificil-olhar-nao-velo-mae-criancavitima-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 11:51:32
Título: “Super” Ministério da Economia, de Guedes, pode paralisar após perder
50% da verba
Descrição: Orçamento aprovado para o ano de 2022 retirou R$ 2,5 bilhões da pasta
comandada por Guedes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-economia-guedes-paralisarverba/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 11:07:24
Título: Globo tem 40 jornalistas afastados por Covid, entre eles Christiane
Pelajo
Descrição: Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora, enviou email à redação
indicando cuidados, leia aqui na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/globo-tem-40-jornalistas-afastadospor-covid-entre-eles-christiane-pelajo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-07 09:02:36
Título: Gleisi confirma revisão da reforma trabalhista no programa de Lula:
“Aberração”
Descrição: Gleisi confirmou que a \revisão da reforma trabalhista é um dos
compromissos do PT para o plano\, mesmo com críticas de defensores do
neoliberalismo, que já ligaram o modo pânico na mídia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-confirma-revisao-da-reformatrabalhista-no-programa-de-lula-aberracao/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-07 00:00:00
Título: Sanção de Bolsonaro a projeto do PSOL é vista como aceno a entregadores,
público alvo de Lula
Descrição: A sanção ao projeto de lei que prevê algumas medidas de proteção para
entregadores de aplicativos durante a pandemia por Jair Bolsonaro (PL) foi
interpretada por parlamentares como tentativa de iniciar aproximação a uma fatia
do eleitorado na qual Lula (PT), seu principal concorrente hoje, tem apostado há
anos.Leia mais (01/07/2022 - 23h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/sancao-de-bolsonaro-a-projeto-do-psol-e-vista-comoaceno-a-entregadores-publico-alvo-de-lula.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-08 03:55:14
Título: Ex-presidente do Comitê de Segurança Nacional é detido no Cazaquistão
Descrição: O ex-presidente do Comitê de Segurança Nacional do Cazaquistão, Karim
Masimov, foi detido por suspeita de traição.

Url :https://br.sputniknews.com/20220108/ex-presidente-do-comite-de-segurancanacional-e-detido-no-cazaquistao-20956332.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-07 19:53:26
Título: 'Patrimônio nacional': governo da África do Sul impede leilão de chave
da cela de Mandela
Descrição: Polêmica envolvendo a chave da cela onde Nelson Mandela ficou preso
parece ter chegado ao fim.
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