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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-10
Título: Para garantir apoio do Centrão, governo destinou R$ 5,7 bilhões do
orçamento secreto nos últimos dias de 2021
Descrição: O governo federal separou para gastar cerca de R$ 5,7 bilhões do
chamado orçamento secreto, instrumento que Bolsonaro, em conluio com o centrão,
usa para destinar dinheiro por indicação de parlamentares sem que eles sejam
identificados, nas últimas três semanas de 2021.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/para-garantor-apoio-do-centrao-governodestinou-r-5-7-bilhoes-do-orcamento-secreto-nos-ultimos-dias-de-2021-lwrtethh
Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-09
Título: Professor Nicolelis e a explosão da ômicron: “Somos um avião voando no meio de
tufão em voo às cegas”
Descrição: Por Conceição Lemes. Em 4 de janeiro de 2021, o professor e
cientista Miguel Nicolelis postou no twitter: Acabou. A equação brasileira é a
seguinte: Ou o país entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos
conta de enterrar os nossos mortos em 2021. Era a segunda onda do novo
coronavírus, que correu em março e abril. “Foi o evento mais devastador da
história sanitária do País”,afirma. “De março a junho, nós perdemos o maior
número de brasileiros associada a um único evento em toda nossa história”, frisa
Nicolelis.
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/nicolelis-e-a-explosao-da-omicronno-brasil-somos-um-aviao-voando-no-meio-de-tufao-em-voo-as-cegas-video.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 00:29:40
Título: MG: Prefeitura de Pará de Minas emite alerta máximo para rompimento de
barragem
Descrição: O governo municipal recomenda que as famílias deixem as suas casas \
imediatamente\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mg-prefeitura-para-minas-rompimentobarragem/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-09 18:36:13
Título: Muro construído pela Vale causa obstrução de pontes e isola habitantes
em Macacos (MG)
Descrição: Mineração já havia causado estragos no sábado (8), quando dique da
Vallourec transbordou em Nova Lima (MG)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/09/muro-construido-pela-vale-causaobstrucao-de-pontes-e-isola-habitantes-em-macacos-mg
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 18:23:37
Título: Capitólio: sobe para dez o número de mortos
Descrição: O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por mais vítimas na manhã
deste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/capitolio-sobe-dez-mortos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-09 11:51:50
Título: Fábio Faria se encontra com foragido Allan dos Santos nos EUA
Descrição: Ministro do governo Bolsonaro afirmou que não teria ido se soubesse
da presença do blogueiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fabio-faria-se-encontra-comforagido-allan-dos-santos-nos-eua/

Fonte: Montedo
Data: 2022-01-09
Título: Almirante presidente da Anvisa rebate ataque de Bolsonaro e cobra
retratação
Descrição: Nota emitida pelo gabinete do Contra-Almirante Barra Torres responde
declaração do presidente Jair Bolsonaro, que questionou suposto interesse da
agência relacionado a imunização infantil contra Covid.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/09/almirante-presidente-da-anvisarebate-ataque-de-bolsonaro-e-cobra-retratacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 18:57:27
Título: Bolsonaro sofreu “a maior humilhação de um presidente em exercício”, diz
Paulo Pimenta sobre nota da Anvisa
Descrição: Na noite deste sábado o presidente da Agência emitiu uma resposta ao
presidente e, entre coisas, insinuou que o mandatário está envolvido com
corrupção
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-humilhacao-paulo-pimentaanvisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 17:26:13
Título: Gleisi Hoffmann responde ataques do Estadão ao PT: “mentalidade
escravagista”
Descrição: Além dos ataques, jornalão defendeu em seu editorial deste domingo a
reforma trabalhista de Temer: “um marco jurídico sofisticado, de raro equilíbrio
social e econômico”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-hoffmann-responde-ataques-doestadao-ao-pt-mentalidade-escravagista/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-10 06:00:04
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 10 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as notícias mais
relevantes desta segunda-feira (10), marcada pelo alerta em Minas Gerais, pela
alta de COVID-19 no Brasil, pela queda da produção da indústria brasileira e
pelo incêndio em Nova York.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-segunda-feira-10-de-janeiro-20969933.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-09 10:28:28
Título: Eric Nepomuceno: Ano Novo?
Descrição: Estamos nove dias em 2022, mas a verdade é que, pelo menos neste
Brasil despedaçado, ainda estamos nos piores momentos de 2021, o ano amaldiçoado
que parece nunca terminar.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/politica/014a1pol?partner=rss
Fonte: MST
Data: 2022-01-08
Título: Semear resistência para colher transformações
Descrição: Por Atiliana Vicente Brunetto*, Lucineia Miranda de Freitas* e Rosa
Negra** Os caminhos que trilhamos no ano de 2021 perpassaram por uma conjuntura
de incertezas, em função do agravamento da crise estrutural do modo de produção
capitalista, que se expressou no aumento do desemprego, da fome, da falta de
controle da disseminação da Covid-19, que acarretou mais de 600 mil mortes
evitáveis, no aumento dos conflitos por terra e território no campo e na cidade,
e no aumento da violência contra os sujeitos mais vulnerabilizados de nossa
sociedade, mulheres, negros/as, crianças, idosos/as, LGBTs e outros que seguem à
margem.
Url : https://mst.org.br/2022/01/08/semear-resistencia-para-colhertransformacoes/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-01-09 13:41:36
Título: Senador maranhense lamenta morte de quilombola e diz que crime não pode
ficar impune
Descrição: Weverton Rocha disse que \o nosso país se encontra em uma
encruzilhada histórica, em relação a essas questões”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-maranhense-lamenta-morte-dequilombola-e-diz-que-crime-nao-pode-ficar-impune/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-09
Título: Para Ailton Krenak, falar em ‘novo normal’ é um discurso próximo do
negacionismo
Descrição: Uma das principais lideranças do movimento indígena brasileiro,
Ailton Krenak faz parte do povo mais sofrido e perseguido especialmente pela
gestão do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao programa Bom para
Todos da TVT, o ambientalista, filósofo, poeta e escritor disse, diante do ano
novo, considerar inusitado fazer previsão em qualquer tempo. “Para 2022
queríamos que fosse um ano decisivo para a gente virar a história recente do
Brasil que está em marcha ré”, afirmou. “Estamos vivendo uma experiência de
desmantelamento das estruturas da vida social brasileira que começa de dentro do
próprio aparato do Estado”, diz. Portanto, ele prossegue, isso deveria “nos
ajudar a criar política de cooperação, solidariedade entre as comunidades
distintas que nos constituímos”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/01/ailton-krenak-novonormal-negacionismo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-09 11:07:38
Título: Governo Bolsonaro quer aprofundar privatização da saúde indígena,
alertam organizações
Descrição: ONGs levam R$ 1,5 bilhão em dois anos, mas atendimento não chega a
quem precisa e há relatos de precarização do trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/09/governo-bolsonaro-queraprofundar-privatizacao-da-saude-indigena-alertam-organizacoes
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 05:00:26
Título: ‘A arte indígena é um ato de resistência’
Descrição: Uma das principais vozes artísticas indígena, cantora Djuena Tikuna
espalha a mensagem que seu povo existe e resiste
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/a-arte-indigena-e-um-ato-deresistencia/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-09 15:58:39
Título: Quem vai pagar pelos danos causados pelas mudanças climáticas?
Descrição: Estados insulares e nações vulneráveis cobram uma dívida bilionária
de países ricos, que tradicionalmente detêm o maior histórico de emissões e
estão preocupados com a possibilidade de serem responsabilizados pelas décadas
de poluição que causaram.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-59840624?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 01:01:42
Título: Viva Assange, um herói da democracia – Por Chico Alencar
Descrição: Se fosse extraditado para os Estados Unidos, o jornalista poderia ser
condenado a penas que, somadas, alcançariam 175 anos de prisão, ou seja, ficaria
em prisão perpétua
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/viva-assange-heroi-democracia-alencar/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-09 17:33:20
Título: Com orçamento secreto, ONG de ex-jogador lidera repasses do Esporte

Descrição: O investimento de R$ 41,6 milhões em uma ONG é considerado descomunal
por especialistas em gestão esportiva ouvidos pelo Estadão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/com-orcamento-secreto-ong-de-exjogador-lidera-repasses-do-esporte/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-09 16:25:09
Título: Mais de 43% dos testes de detecção de Covid-19 no Rio têm resultados
positivos
Descrição: Na capital fluminense, em menos de 17 dias, os casos da nova cepa
correspondem a mais de 98% das infecções no município
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/mais-de-43-dos-testes-de-deteccao-decovid-19-no-rio-tem-resultados-positivos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-09 11:06:53
Título: Bolsonaro pretende indicar vice ao Centrão
Descrição: Integrantes do núcleo político bolsonarista avaliam que ele deveria
optar por alguém que amplie seu espectro de inserção social
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-pretende-indicar-viceao-centrao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-09 07:00:28
Título: Incertezas rondam o rádio nos 100 anos de sua 1ª transmissão no País
Descrição: O meio mantém elevada audiência, mas a migração da execução de música
para outras plataformas refletirá na radiodifusão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/incertezas-rondam-o-radio-nos-100anos-de-sua-1a-transmissao-no-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 09:03:04
Título: Gleisi diz que Lula não ouvirá ‘mimimi’ do mercado: “Teto de gastos deve
ser um dos primeiros a serem liquidados”
Descrição: Presidenta do PT vê eleição 2022 como de posicionamento ideológico e
que não é preciso \mais um Palocci\ para acalmar sistema financeiro. \A única
coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os
precatórios\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-diz-que-lula-nao-ouvira-mimimido-mercado-teto-de-gastos-deve-ser-um-dos-primeiros-a-serem-liquidados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 21:33:38
Título: Gay, professor na Bahia é impedido de doar sangue
Descrição: Em nota, o centro de doação afirmou que segue a determinação do STF e
que não faz restrição de doadores por orientação sexual
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gay-professor-bahia-impedido-doarsangue/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 15:06:46
Título: PM aponta arma em elevador para homem que reclamou de lotação, veja
vídeo
Descrição: O caso ocorreu em um hotel de Caldas Novas, a vítima estava
acompanhada de uma criança e um adolescente e o PM da esposa e do filho
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-aponta-arma-em-elevador-para-homemque-reclamou-de-lotacao-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 14:12:12
Título: Bem-vindo à luta e um beijo Marcos Pigossi, por Julian Rodrigues
Descrição: Repercussão superpositiva a saída do armário de um ator com uma
trajetória de “galã”. Um tijolinho a mais na luta

Url :https://revistaforum.com.br/rede/bem-vindo-a-luta-e-um-beijo-marcospigossi-por-julian-rodrigues/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-09 11:13:43
Título: Fábio Faria, filha de Sílvio Santos e ex-jogador Rivaldo confraternizam
com Allan dos Santos
Descrição: O blogueiro bolsonarista teve a prisão preventiva decretada em
outubro pelo ministro Alexandre de Moraes e está foragido nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabio-faria-filha-de-silvio-santos-eex-jogador-rivaldo-confraternizam-com-allan-dos-santos/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-10 04:30:29
Título: Tragédia em cânion de Capitólio: prefeito admite falta de estudo de
risco geológico, polícia, Defesa Civil e Marinha se esquivam
Descrição: RIO — Em meio a uma tragédia que deixou pelo menos dez mortos, a
discussão acerca da responsabilização sobre as prevenções que deveriam ter sido
tomadas para evitar o risco a visitantes no local onde parte de um cânion
desabou sobre lanchas no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), continua em aberto.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/tragedia-em-canion-de-capitolio-prefeitoadmite-falta-de-estudo-de-risco-geologico-policia-defesa-civil-marinha-seesquivam-25347518
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-10 04:30:08
Título: Fusões e aquisições: país bate recorde com 1.504 operações em 2021.
Analistas preveem alta no médio prazo
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/negocios/fusoes-aquisicoes-pais-baterecorde-com-1504-operacoes-em-2021-analistas-preveem-alta-no-medio-prazo25347368
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-10 04:00:17
Título: Clientes acusam Amil de reduzir rede antes de fechar com APS
Descrição: RIO — Consumidores reclamam do descredenciamentos de clínicas e
laboratórios pela Amil, sem aviso prévio, poucos meses antes do anúncio da
transferência dos 337.459 contratos de planos de saúde individuais para a
Assistência Personalizada à Saúde (APS), concretizado no último dia 1º.Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Procon-SP já notificaram a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Amil e APS para que prestem informações
diante do aumento de descredenciamento.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/clientes-acusam-amil-de-reduzir-redeantes-de-fechar-com-aps-25346985
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-09 18:18:39
Título: Elizabeth Holmes: a 'cultura de fingimento' que favorece escândalos no
Vale do Silício
Descrição: Criadora da empresa de diagnósticos Theranos foi condenada por
fraude. Seu caso evidencia ingredientes potencialmente perigosos e comuns na
indústria das start-ups.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59874053?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-09 09:39:40
Título: As 3 eleições da América Latina em 2022 e como elas podem mudar ou
consolidar a política da região
Descrição: Pleitos no Brasil, na Colômbia e, em menor grau, na Costa Rica devem
influenciar os rumos da esquerda e da polarização.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59862924?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: DefesaNet RSS
Título: BR-RU - Visita do Almirante Flávio Rocha à Moscou
Descrição: O Vice-Ministro da Defesa da Federação Russa se reuniu com o
Secretário Especial para Assuntos Estratégicos do Presidente da República
Federativa do Brasil
Url :https://www.defesanet.com.br/br_ru/noticia/43236/BR-RU---Visita-doAlmirante-Flavio-Rocha-a-Moscou-/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Dinamarca vence o Prêmio “Madre Teresa pela Justiça Social 2021”
Descrição: Os Prêmios “Madre Teresa pela Justiça Social 2021”, sobre a
“sustentabilidade ambiental”, foram entregues, na Fundação Harmony, em Mumbai,
no último dia 30 de dezembro.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/india-dinamarca-ganhampremio-madre-teresa-pela-justica.html

