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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-10
Título: Governo Bolsonaro quer reduzir inflação ‘apostando na fome do
brasileiro’
Descrição: O aumento na cesta básica em 2021, identificado pelo Dieese em todas
as 17 capitais pesquisadas pela entidade, está diretamente relacionado ao modelo
de agronegócio que o Brasil adotou e à falta de políticas públicas do governo de
Jair Bolsonaro, que abandonou os estoques reguladores de alimentos pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). É o que destaca a supervisora de
pesquisas do Dieese, Patrícia Costa, na coluna da entidade no Jornal Brasil
Atual desta segunda-feira (10) sobre a pesquisa feita mensalmente.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/governo-bolsonaroreduzindo-inflacao-apostando-fome-brasileiro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-10 03:00:00
Título: Holocausto, genocídio e ecocídio, o tripé que sustenta a desigualdade
brasileira. Entrevista especial com Luiz Francisco Fernandes de Souza.
Descrição: Procurador federal, conhecido por sua luta contra a corrupção e por
uma vida austera, defende que a renda básica universal pode ser uma alternativa
para a construção de uma sociedade mais digna. A desigualdade e a pobreza que
formam a coluna vertebral que sustenta a história social do Brasil ganham corpo,
carne, sangue e ossos com a população marginalizada que segue sendo
vilipendiada.
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615765-holocausto-genocidio-e-ecocidio-o-tripeque-sustenta-a-desigualdade-brasileira-entrevista-especial-com-luiz-franciscofernandes-de-souza
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 17:34:01
Título: Em meio a aumento do desemprego no Rio, trens e barcas anunciam reajuste
de tarifa
Descrição: Agetransp autorizou o aumento das passagens partir de fevereiro,
confira os valores propostos e os impactos da mudança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/em-meio-a-aumento-do-desempregono-rio-trens-e-barcas-anunciam-reajuste-de-tarifa
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-10 15:00:00
Título: Exploração de petróleo ameaça a foz do rio São Francisco
Descrição: Ainda sem licença ambiental, empresa treinou pescadores sobre como
agir em caso de vazamento de petróleo
Url :https://apublica.org/2022/01/exploracao-de-petroleo-ameaca-a-foz-do-riosao-francisco/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 11:02:35
Título: Mineradoras suspendem atividades em MG, 138 cidades estão em situação
de emergência
Descrição: Segundo a Defesa Civil, 138 cidades estão em situação de emergência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/obitos-populacoes-ilhadas-eestradas-interditadas-minas-gerais-sofre-com-chuvas-fortes
Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-01-10
Título: Por melhores salários, 68% dos trabalhadores querem mudar de emprego este ano
Descrição: Os baixos salários são a principal razão para a maioria dos
trabalhadores e trabalhadoras que está pensando em mudar de emprego este ano, de
acordo com pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half.

A pesquisa mostra que 49% dos trabalhadores com mais de 25 anos de idade
pretendem mudar de emprego ou de área - mudança de carreira, em novo segmento ou
profissão - este ano. Com remuneração e inflação registrando recordes que acabam
com o poder de compra, a principal motivação para a mudança desejada por 37% dos
que querem mudar de empresa e 31% dos que planejam trocar de área, é a busca por
melhores salários.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/por-melhores-salarios-68-dostrabalhadores-querem-mudar-de-emprego-este-ano-4a0f
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-01-10
Título: Justiça da Argentina vai investigar crime da ditadura brasileira
Descrição: A Justiça da Argentina determinou a abertura de uma investigação para
apurar a responsabilidade pelo sequestro e desaparecimento do brasileiro Edmur
Péricles Camargo, ocorrido em Buenos Aires, no dia 16 de junho de 1971. O
militante, que vivia exilado no Chile, era perseguido pela ditadura militar
brasileira (1964-1985). A decisão, publicada no dia 30 de dezembro, veio após a
justiça acatar uma denúncia apresentada pelo presidente do Movimento de Justiça
e Direitos Humanos (MJDH), Jair Krischke, e pelo ativista e Prêmio Nobel da Paz
argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Camargo, que integrou a Aliança Libertadora
Nacional (ALN), grupo guerrilheiro liderado por Carlos Marighella, foi um dos
presos políticos trocados na libertação do ex-embaixador suíço Giovanni Bucher,
sequestrado pela organização armada Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), em
1970.
Url : https://operamundi.uol.com.br/processo-condor/72674/justica-da-argentinavai-investigar-crime-da-ditadura-brasileira
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 22:41:05
Título: Leandro Demori, do Intercept, é ameaçado e perseguido com filho de 3
anos em SC
Descrição: Coordenador da série Vaza Jato, jornalista passa as férias com a
família em Balneário Camboriú
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/leandro-demori-intercept-ameaca-filhosc/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 18:36:03
Título: No ano de seu centenário, Darcy Ribeiro ganha homenagens da Uerj
Descrição: A instituição promete um calendário repleto de atividades
relacionadas a educação e cultura para destacar o educador
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/no-ano-de-seu-centenariodarcy-ribeiro-ganha-homenagens-da-uerj/
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-01-11
Título: 2022 nos dá a chance de buscar a mudança da necropolítica para a
política da vida.
Descrição: Não apenas destruímos o meio ambiente, mas continuamos a agredir e
matar negros e pobres da forma mais selvagem, escreve Milton Rondó.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/2022-nos-da-a-chance-de-buscar-amudanca-da-necropolitica-para-a-politica-da-vida/
Fonte: Jacobin
Data: 2022-01-10
Título: Afeni Shakur confrontou o Estado e venceu
Descrição: A militante dos Panteras Negras Afeni Shakur nasceu neste dia em
1947. Grávida e enfrentando a prisão, a mãe do rapper Tupac Shakur lutou pela
sua vida e de seus filhos - e triunfou num julgamento histórico contra o aparato
de espionagem e repressão norte-americano.
Url : https://jacobin.com.br/2022/01/afeni-shakur-confrontou-o-estado-e-venceu/
Fonte: Vermelho
Data: 2022-01-10

Título: Atendimento a mulheres vítimas de violência cresce 75% em São Paulo
Descrição: O atendimento a mulheres vítimas de violência nos equipamentos da
prefeitura de São Paulo aumentou 75% em 2021 em relação ao ano anterior. O
balanço contabiliza os 17 serviços que compõem a rede de proteção da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).
Url : https://vermelho.org.br/2022/01/10/atendimento-a-mulheres-vitimas-deviolencia-cresce-75-em-sao-paulo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 18:41:08
Título: Moraes prorroga inquérito contra milícias digitais antidemocráticas
Descrição: As investigações foram abertas em julho do ano passado, como
desdobramento de apurações sobre atos de abril de 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-prorroga-inquerito-contramilicias-digitais-antidemocraticas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 23:36:28
Título: Bolsonaro arrega após nota do presidente da Anvisa: “Não acusei de
corrupção”
Descrição: Barra Torres havia desafiado Bolsonaro a apresentar provas de
corrupção na agência após presidente questionar \o que está por trás\ do \
interesse\ na vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-arrega-apos-nota-presidenteanvisa-corrupcao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 19:52:39
Título: Vilarejo cercado por sete barragens em MG continua sem rota de fuga
segura para rompimentos
Descrição: Distrito de Macacos está em área de risco, muro construído pela Vale
causou enchente que isolou a região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/vilarejo-cercado-por-setebarragens-em-mg-continua-sem-rota-de-fuga-segura-para-rompimentos
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 15:07:47
Título: A exploração mineral e o capitalismo predatório levam Minas a viver
tragédias constantes
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as chuvas e enchentes em
Minas Gerais e declarações da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de que Lula não
ouvirá ‘mimimi’ do mercado. Entrevistas com Reginaldo Lopes, deputado federal
(PT-MG), e Ricardo Berzoini, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Comentários
de Renato Rovai e apresentação de Dri [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-exploracao-mineral-e-o-capitalismopredatorio-levam-minas-a-viver-tragedias-constantes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 07:49:12
Título: Funai de Bolsonaro é pior que a de 1968, diz indigenista que enfrentou a
ditadura militar
Descrição: Com 60 anos de indigenismo, Egydio Schwade critica política antiindígena e cobra apoio da esquerda a povos originários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/funai-de-bolsonaro-e-pior-que-ade-1968-diz-indigenista-que-enfrentou-a-ditadura-militar
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 13:40:11
Título: Banco Central derruba projeção para economia em 2022 para próximo de
zero
Descrição: Por outro lado, o boletim Focus eleva a projeção de juros, estimando
que a Selic bata 11,75% até o final do último ano do governo Jair Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/banco-central-derrubaprojecao-para-economia-em-2022-para-proximo-de-zero/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 17:57:30
Título: Após demissões no jornal Correio do Povo, Sindicato dos Jornalistas do
RS emite nota
Descrição: Além do editor-chefe, foram demitidos cinco jornalistas que
trabalhavam como correspondentes e um da redação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/apos-demissoes-no-jornalcorreio-do-povo-sindicato-dos-jornalistas-do-rs-emite-nota
Fonte: Poder360
Título: Gilmar Mendes cobra Saúde por apagão de dados sobre a covid
Descrição: Em seu perfil no Twitter, ministro do STF disse que falta de dados
inviabiliza o enfrentamento à pandemia
Url :https://www.poder360.com.br/justica/gilmar-mendes-cobra-saude-por-apagaode-dados-sobre-a-covid/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Fakhoury e Bia Kicis atacam jornais que noticiaram encontro com Guedes
Descrição: O empresário Otavio Fakhoury e a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF)
se juntaram em ofensiva nas redes sociais contra os veículos de comunicação que
noticiaram o encontro de ambos com Paulo Guedes, previsto para as 16h desta
segunda-feira. Tanto Fakhoury quanto Kicis são investigados pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) pela propagação de fake news, fato [ ]The post Fakhoury e
Bia Kicis atacam jornais que noticiaram encontro com Guedes appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/fakhoury-e-bia-kicisatacam-jornais-que-noticiaram-encontro-com-guedes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 18:24:29
Título: Rio Grande do Sul inicia vacinação de crianças entre 5 e 12 anos a
partir de 19 de janeiro
Descrição: Secretaria de Saúde informou que a imunização começa por crianças com
comorbidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/rio-grande-do-sul-iniciavacinacao-de-criancas-entre-5-e-12-anos-a-partir-de-19-de-janeiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 16:19:57
Título: Bienal Black Brazil Art começa dia 13 de janeiro em formato on-line
Descrição: Evento é gratuito e segue até julho de 2022 com o tema \Cartografia e
Hibridismo do Corpo Feminino\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/bienal-black-brazil-art-comecadia-13-de-janeiro-em-formato-on-line
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 16:14:37
Título: Em ida à Assembleia do Rio, pai de boxeador morto em ação policial pede
resolução do caso
Descrição: Vítor Reis Amorim foi assassinado no último dia 29 de dezembro em um
bar em São Gonçalo, região metropolitana do Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/em-ida-a-assembleia-do-rio-paide-boxeador-morto-em-acao-policial-pede-resolucao-do-caso
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 16:05:00
Título: Agricultores da zona rural de Maraial (PE) sofrem ameaças, suspeitos
estão em liberdade
Descrição: Imagens mostram homens furtando câmeras de segurança e tentando
invadir casa, famílias vivem há mais de 70 anos no local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/agricultores-da-zona-rural-demaraial-pe-sofrem-ameacas-suspeitos-estao-em-liberdade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 15:23:07
Título: Curitiba: após pressão, Prefeitura disponibiliza imóvel temporário para
indígenas
Descrição: Com Casa de Passagem fechada, mulheres e crianças indígenas estavam
dormindo nas ruas da capital paranaense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/curitiba-apos-pressaoprefeitura-disponibiliza-imovel-temporario-para-indigenas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-10 14:14:50
Título: Preço dos alimentos atinge valor mais alto em 10 anos, diz FAO
Descrição: Pandemia e aumento do valor dos insumos seriam os principais fatores
para subida de 28% nos preços, indica FAO
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/10/preco-dos-alimentos-atingevalor-mais-alto-em-10-anos-diz-fao
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 21:20:18
Título: Pandemia: Bolsonaro diz que estados e municípios não serão atendidos se
decretarem calamidade
Descrição: O dispositivo já foi acionado por alguns estados e municípios devido
ao aumento dos casos de Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pandemia-bolsonaro-diz-queestados-e-municipios-nao-serao-atendidos-se-decretarem-calamidade/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 21:17:20
Título: MDB pede ao STF para suspender decisão do TSE que padronizou horário das
eleições
Descrição: Segundo o partido, a decisão da mais alta instância da Justiça
Eleitoral fere preceitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mdb-pede-ao-stf-para-suspenderdecisao-do-tse-que-padronizou-horario-das-eleicoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 20:06:19
Título: Policiais temem recuo de Bolsonaro sobre reajuste para a categoria: ‘Vai
ser mais uma traição’
Descrição: O ex-capitão admitiu a chance de os agentes não terem reajuste neste
ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policiais-temem-recuo-debolsonaro-sobre-reajuste-para-a-categoria-vai-ser-mais-uma-traicao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 19:45:46
Título: OMS diz que pandemia tem ‘fim à vista’, mas alerta para dificuldades nos
próximos três meses
Descrição: Enviado especial da entidade afirmou que novas variantes devem surgir
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/oms-diz-que-pandemia-tem-fim-a-vistamas-alerta-para-dificuldades-nos-proximos-tres-meses/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 19:31:58
Título: Humberto Costa defende ‘legitimidade’ de sua candidatura ao governo de
PE em meio a negociações entre PT e PSB
Descrição: 'A indicação conta com o lastro do PT nacional e do próprio
presidente Lula. Essa indicação não é uma posição beligerante', disse o senador
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/humberto-costa-defendelegitimidade-de-sua-candidatura-ao-governo-de-pe-em-meio-a-negociacoes-entre-pte-psb/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 19:08:38

Título: Morre aos 61 anos o ator e humorista Batoré
Descrição: O artista morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, zona
norte da cidade de São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/morre-aos-61-anos-o-ator-ehumorista-batore/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 18:02:19
Título: Últimos sete anos foram os mais quentes já registrados, diz serviço da
União Europeia
Descrição: A pesquisa do C3S chegou à conclusão de que o ano passado foi o
quinto mais quente já registrado – ligeiramente mais quente do que 2015 e 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/ultimos-sete-anos-foramos-mais-quentes-ja-registrados-diz-servico-da-uniao-europeia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 17:57:39
Título: Regina Duarte celebra corte de cachês da Lei Rouanet: ‘Novidade
importante’
Descrição: Secretário disse que a lei de incentivo deve passar a ter um teto de
3 mil reais para pagamentos de artistas individualmente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/regina-duarte-celebra-cortede-caches-da-lei-rouanet-novidade-importante/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 17:08:20
Título: 84% dos pais vão vacinar os filhos contra a Covid, mostra estudo em São
Paulo
Descrição: Pesquisa do Sistema Estadual de Análise de Dados divulgada nesta
segunda-feira 10 mostra que 84% das famílias com crianças entre 5 e 11 anos no
estado de São Paulo desejam aderir à imunização infantil contra a Covid-19.
Trata-se de uma média do estado. A adesão [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/84-dos-pais-vao-vacinar-osfilhos-contra-a-covid-mostra-estudo-em-sao-paulo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-10 16:59:18
Título: Após reunião com representante dos EUA, Rússia nega intenção de invadir
Ucrânia
Descrição: A vice-secretária de Estado dos Estados Unidos alertou que uma
invasão da Ucrânia teria 'graves consequências'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/apos-reuniao-com-representante-doseua-russia-nega-intencao-de-invadir-ucrania/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-10 18:35:37
Título: Entre Bolsonaro e Moro quem piscar primeiro desiste da candidatura a
presidente
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o suspeito ex-juiz Sergio Moro
(Podemos) têm severos problemas com palanques nos estados. Nos bastidores da
política, a tese é que o primeiro deles a piscar desiste da corrida presidencial
deste ano ou ambos. Durante suas longas férias no litoral de Santa Catarina
enquanto
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/entre-bolsonaro-e-moro-quem-piscarprimeiro-desiste-da-candidatura-a-presidente/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-10 17:19:01
Título: Pfizer antecipará 600 mil doses da vacina contra a covid-19 para
crianças
Descrição: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje (10/01) ter
conseguido antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica contra a covid-19,
produzidas pela empresa Pfizer, para ministrar em crianças de 5 a 11 anos. Ao

defender a forma como o governo tem conduzido o combate à pandemia, Queiroga
disse que
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pfizer-antecipara-600-mil-doses-da-vacinacontra-a-covid-19-para-criancas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-10 14:42:46
Título: Estadão, Globo e Folha mostram que estão do lado dos especuladores na
discussão econômica
Descrição: Velha mídia corporativa fica ensandecida com o PT por causa dos temas
econômicos que valorizam os trabalhadores e o País Os jornalões tiveram de
mostrar a cabeça depois que o PT e o ex-presidente Lula disseram que irão rever
a reforma trabalhista, o teto de gastos e as privatizações.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/estadao-globo-e-folha-mostram-que-estao-dolado-dos-especuladores-na-discussao-economica/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-10 12:07:48
Título: Prisão de Beto Richa foi arbitrária e ilegal, diz Requião [vídeo]
Descrição: O ex-senador e ex-governador Roberto Requião (sem partido), em
entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, do Brasil 274, disse que a prisão do
também ex-governador Beto Richa(PSDB) foi arbitrária e totalmente ilegal durante
as eleições de 2018. No meio do processo eleitoral, prenderam Beto Richa, que
sou adversário político e ideológico, Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/prisao-de-beto-richa-foi-arbitraria-eilegal-diz-requiao-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 23:52:18
Título: Elite do atraso: Pais de colégio que custa R$ 8 mil fazem abaixoassinado contra vacinação
Descrição: Grupo com parte dos responsáveis por alunos da Escola Americana do
Rio de Janeiro, em alinhamento total com o negacionismo bolsonarista, quer que
direção da instituição retire obrigatoriedade de imunização para o ano letivo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/elite-atraso-pais-colegio-custa-8-milabaixo-assinado-contra-vacinacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 22:11:32
Título: “Moro é um subproduto do projeto de Jair Bolsonaro”, diz presidente da
OAB
Descrição: Durante participação no Jornal da Fórum, Felipe Santa Cruz criticou
Moro e comentou sobre a possibilidade de se lançar candidato do governo do Rio
de Janeiro, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-e-um-subproduto-do-projeto-dejair-bolsonaro-diz-presidente-da-oab/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 22:10:56
Título: Medo de nova tragédia aterroriza moradores de Brumadinho, veja vídeo
Descrição: “O cenário atual em Brumadinho é de calamidade pública. Vários
bairros e localidades do interior estão sem passagem, ou seja, as pessoas estão
ilhadas”, aponta Alexandra Andrade, moradora local, que perdeu um irmão, um
primo e vários amigos em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/medo-de-nova-tragedia-aterrorizamoradores-de-brumadinho-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 21:50:01
Título: PSOL quer escolta policial para vereador de Porto Alegre após nova
ameaça de morte

Descrição: Durante o recesso parlamentar, Matheus Gomes (PSOL-RS) recebeu novas
ameaças através de seu e-mail institucional, pouco tempo após intimidações serem
dirigidas à Bancada Negra da capital gaúcha
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-escolta-policial-vereador-ameacamorte/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 20:53:41
Título: Alckmin se reúne com Paulinho da Força e mostra que PSB não é sua única
opção
Descrição: Cortejado, o ex-tucano que pode ser vice na chapa de Lula começou
conversas com o Solidariedade. Ele já havia iniciado tratativas com o PSD, de
Kassab, que esfriaram
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alckmin-reune-paulinho-forca-mostrapsb-nao-e-unica-opcao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 20:50:06
Título: A turma que demitiu coronel do Exército diretor de escola agrícola
federal na ditadura militar – Por Milton Pomar
Descrição: A nossa turma ficou conhecida como a que demitiu o coronel do
Exército que estava diretor da escola
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-turma-que-demitiu-coronel-doexercito-diretor-de-escola-agricola-federal-na-ditadura-militar-por-miltonpomar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 20:10:25
Título: Declarações de Lula e Gleisi sugerem guinada à esquerda de novo governo
petista
Descrição: O Jornal da Fórum de hoje comenta as notícias dos últimos dias como
as tragédias ambientais em Minas Gerais, as declarações políticas de Lula e
Gleisi e as primeiras pesquisas de intenção de voto do ano. Na bancada, a partir
das 17 horas, o ex-presidente da OAB e pré-candidato ao governo do Rio, Felipe
Santa [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/declaracoes-de-lula-e-gleisi-sugeremguinada-a-esquerda-de-novo-governo-petista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 18:25:07
Título: Boulos e Jean Paul se reúnem e falam em “ampliar trincheiras”
Descrição: Dirigentes de PT, PSOL e PCdoB do RN se encontraram com Guilherme
Boulos em um café da manhã na casa do senador Jean Paul Prates, em Natal, uma
possível aliança entrou em pauta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-jean-paul-se-reunem-ampliartrincheiras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 18:20:39
Título: Lula discute reforma trabalhista com representantes do governo da
Espanha
Descrição: Encontro virtual terá a presença de ministros e integrantes do PSOE,
partido de Pedro Sánchez, além de lideranças petistas e sindicais
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-discute-reforma-trabalhista-comrepresentantes-do-governo-da-espanha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 18:00:16
Título: Gleisi diz que PT não vai ouvir mimimi do mercado, Lula 3 será um
governo mais à esquerda?
Descrição: Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz que Lula não vai precisar de
carta aos brasileiros nem de mais um Palocci. Se alguém pode falar por Lula é
Gleisi

Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/gleisi-diz-que-pt-nao-vaiouvir-mimimi-do-mercado-lula-3-sera-um-governo-mais-a-esquerda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 17:38:49
Título: Nelson Barbosa diz que teto de gastos deve ser substituído por regra que
atenda o povo e a Faria Lima
Descrição: Ex-ministro de Dilma fez coro com Gleisi Hoffmann, presidenta do PT,
que defendeu \liquidar\ a medida em um dos primeiros atos em eventual governo
Lula em 2023.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nelson-barbosa-diz-que-teto-de-gastosdeve-ser-substituido-por-regra-que-atenda-o-povo-e-a-faria-lima/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 16:20:29
Título: Após desdenhar de Moro, Joaquim Barbosa teria dito que Ciro é “um bom
candidato”
Descrição: O ex-ministro do STF diz que gosta de Geraldo Alckmin, mas não
acredita que a vitória de Lula esteja garantida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-desdenhar-de-moro-joaquimbarbosa-teria-dito-que-ciro-e-um-bom-candidato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 14:59:03
Título: Instagram emite alerta em publicação de Carlos Bolsonaro contra Doria:
“Vídeo adulterado”
Descrição: \Verificadores de fatos independentes afirmam que o vídeo ou áudio
foi editado de uma forma que pode enganar as pessoas\, diz o alerta na
publicação de Carlos Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/instagram-emite-alerta-empublicacao-de-carlos-bolsonaro-contra-doria-video-adulterado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 14:38:28
Título: EUA projetam calor de 50ºC no Rio Grande do Sul. É possível?
Descrição: Meteorologistas brasileiros lançam dúvidas sobre a estimativa de
calor no país baseada em modelo da Administração Nacional de Oceanos e
Atmosfera, agência de previsão do tempo e do clima do governo dos Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/calor-50oc-no-rio-grande-do-sul-epossivel/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 14:30:20
Título: Felipe Neto descobre quem escreve os editoriais do Estadão contra o PT
Descrição: Desde \a escolha muito difícil\, nas eleições de 2018, Estadão virou
motivo de chacota nas redes sociais ao descer ladeira abaixo em seus editoriais
para atacar Lula e o PT.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-descobre-quemescreve-os-editoriais-do-estadao-contra-o-pt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 11:54:09
Título: Bolsonaro divulga vídeo sobre ajuda a MG com imagens de arquivo de
ministro que está em férias
Descrição: De férias pela segunda vez em menos de seis meses, o ministro do
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visitou MG há uma semana, mas
Bolsonaro usou imagens como se fossem atuais.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-divulga-videosobre-ajuda-a-mg-com-imagens-de-arquivo-de-ministro-que-esta-em-ferias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 11:46:29
Título: Liberação da maconha medicinal tem o apoio de 61% dos brasileiros, diz
PoderData

Descrição: Pauta é defendida até mesmo entre os apoiadores de Bolsonaro. Ainda
segundo a pesquisa, 45% da população se diz a favor do casamento entre pessoas
do mesmo sexo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/liberacao-maconha-medicinal-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 10:54:56
Título: Há 10 anos, médico alertava para fenda em Canyon de Capitólio: “Vai
cair”, veja vídeo
Descrição: \O comentário que fiz é que a fenda era realmente muito grande e o
distanciamento do rochedo, do restante, estava bem claro, evidente que aquilo
tinha uma chance de queda\, disse o médico, que fez a constatação 10 anos antes
da tragédia que deixou 10 mortos em MG.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ha-10-anos-medico-alertava-para-fendaem-canyon-de-capitolio-vai-cair-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-10 10:48:53
Título: Fábio Faria foi autorizado por Bolsonaro a ir em evento com Allan dos
Santos
Descrição: Ministro das Comunicações mentiu ao dizer que não sabia que blogueiro
estaria na reunião ocorrida em uma igreja evangélica brasileira em Orlando, na
Flórida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabio-faria-autorizado-bolsonaroallan-dos-santos/
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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-10 19:25:27
Título: A história por trás de imagem de indígena carregando pai para se vacinar
contra covid-19
Descrição: Fotografia foi feita pelo médico Erik Jennings no ano passado. Para o
profissional de saúde, foi a cena mais marcante de 2021.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59903433?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-10 13:14:19
Título: Globo de Ouro 2022: os vencedores dos prêmios para o melhor do cinema e
da TV de Hollywood
Descrição: Os filmes Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor foram os grandes
vencedores do Globo de Ouro de 2022, em uma edição feita longe dos holofotes e
em meio a uma polêmica pela falta de diversidade entre os jurados.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59913277?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-10 00:00:00
Título: Vídeo mostra que Weintraub vai radicalizar para ser candidato, dizem
bolsonaristas de SP
Descrição: O vídeo em que o ex-ministro Abraham Weintraub (Educação) anuncia sua
volta ao Brasil, divulgado por ele em suas redes sociais nesta segunda-feira
(10), foi visto por lideranças bolsonaristas em São Paulo com preocupação. Seria

a prova de que ele pretende radicalizar na tentativa de ser candidato ao governo
do estado.Leia mais (01/10/2022 - 20h47)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/video-mostra-que-weintraub-vai-radicalizar-para-sercandidato-dizem-bolsonaristas-de-sp.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-10 00:00:00
Título: Fala de Faria nos EUA mostra estratégia do governo de mirar PT para
aumentar rejeição de Lula
Descrição: O tom duro do discurso do ministro Fábio Faria (Comunicações) no
evento \Governe Conference\, organizado pela Igreja Lagoinha em Orlando (EUA) no
final de semana, foi lido no Palácio do Planalto como sinal de que o governo vai
passar a atacar o PT para aumentar a rejeição de Lula.Leia mais (01/10/2022 19h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/fala-de-faria-nos-eua-mostra-estrategia-do-governode-mirar-pt-para-aumentar-rejeicao-de-lula.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-10 00:00:00
Título: Lula e petistas vão se reunir com espanhóis para debater reforma
trabalhista
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião com
representantes do governo da Espanha para debater a reforma trabalhista do país
europeu que propõe a revisão de mudanças promovidas em 2012.Leia mais
(01/10/2022 - 12h44)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/lula-e-petistas-se-reunem-com-espanhois-paradebater-reforma-trabalhista.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-10 14:52:00
Título: Lei institui marco legal da micro e minigeração de energia
Descrição: Texto foi sancionado com dois vetos, que serão analisados
posteriormente pelo Congresso Nacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/843782-lei-institui-marco-legal-damicro-e-minigeracao-de-energia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-10 18:59:17
Título: Ante massacres na Colômbia, Venezuela diz que 2022 pode ser ano mais
sangrento da história do país
Descrição: Governo venezuelano pede ajuda à ONU para combater onda de massacres
na Colômbia, uma vez que, apenas em dez dias de 2022, país já passou por quatro
contextos superviolentos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/ante-massacres-na-colombia-venezueladiz-que-2022-pode-ser-o-ano-mais-sangreto-da-historia-do-pais--20980488.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-10 18:29:54
Título: Rússia sugere ligação entre crise no Cazaquistão e retirada dos EUA do
Afeganistão
Descrição: O embaixador da Rússia em Washington, Anatoly Antonov, sugeriu que a
retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão tem relação com os
distúrbios que acontecem no Cazaquistão.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/russia-sugere-ligacao-entre-crise-nocazaquistao-e-retirada-dos-eua-do-afeganistao-20980105.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2022-01-10 17:47:52
Título: Nova CPI à vista: PT quer abrir comissão para investigar ataque hacker
que apagou dados da Saúde
Descrição: Ataque ao SUS em dezembro do ano passado apagou diversos dados sobre
a pandemia no país que dificultaram o monitoramento da COVID-19 no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/nova-cpi-a-vista-pt-quer-abrircomissao-para-investigar-ataque-hacker-que-apagou-dados-da-saude--20979942.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-10 11:29:00
Título: Cazaquistão começa a se recuperar da destruição após onda de violência
Descrição: O país foi alvo de manifestações que irromperam em várias cidades e
levaram à destruição de propriedade privada e pública em todo o país, forçando a
entrada de forças de paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/cazaquistao-comeca-recuperando-dedestruicao-apos-onda-de-violencia-20970634.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-10 09:21:56
Título: Arqueólogos espanhóis afirmam ter descoberto templo do herói mitológico
Hércules
Descrição: Hércules, ou Heracles, foi um herói divino da mitologia greco-romana.
Filho do deus Júpiter e da mortal Alcmena, ele era reverenciado por sua força
sobrenatural e é conhecido por suas aventuras, que seriam conhecidas como os 12
trabalhos de Hércules.
Url :https://br.sputniknews.com/20220110/arqueologos-espanhois-afirmam-terdescoberto-templo-do-heroi-mitologico-hercules-20973217.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1920: Entrava em vigor o Tratado de Versalhes
Descrição: No dia 10 de janeiro de 1920, entrava em vigor o tratado de paz de
Versalhes. A Primeira Guerra Mundial estava oficialmente encerrada.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1920-entrava-em-vigor-o-tratado-de-versalhes/a400678?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

