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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 20:21:17
Título: Anistia Internacional cobra investigação do assassinato de família
ambientalista no PA
Descrição: Zé do Lago, sua esposa Márcia e a filha Joene foram executados a
tiros, todos desenvolviam atividades de proteção ambiental
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/anistia-internacional-cobrainvestigacao-do-assassinato-de-familia-ambientalista-no-pa/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil teve 10,06% de inflação em 2021, a maior em seis anos
Descrição: Impulsionado por alta de combustíveis, energia e alimentos, índice
ficou bem acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central e superou
expectativas de analistas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-teve-10-06-de-inflação-em-2021-a-maior-emseis-anos/a-60388860?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-11
Título: Gasolina e diesel têm primeiro aumento de 2022 a partir desta quarta
Descrição: No período de um ano, combustíveis acumulam alta de quase 80%,
causada pela política de preços da Petrobras, que privilegia especuladores e
acionistas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/gasolina-e-diesel-temprimeiro-aumento-de-2022-a-partir-de-amanha/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 13:05:17
Título: Saiba por que o salário mínimo do Brasil está entre os mais baixos do
mundo
Descrição: Em meio a uma crise social e econômica, pelo terceiro ano seguido
Bolsonaro reajusta o salário mínimo sem aumento real
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/saiba-por-que-o-salario-minimodo-brasil-esta-entre-os-mais-baixos-do-mundo
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 19:58:37
Título: ‘Aras será o primeiro convocado’, diz Randolfe após pedir instalação de
nova CPI da Covid
Descrição: A cúpula da comissão encerrada em outubro considera insuficientes as
atitudes do procurador-geral após receber o relatório
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aras-sera-o-primeiro-convocadodiz-randolfe-apos-pedir-instalacao-de-nova-cpi-da-covid/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-11 15:00:00
Título: Caso de quilombolas afetados por Base de Alcântara chega à Corte
Interamericana
Descrição: Construção do Centro de Lançamento foi planejada pela ditadura e
envolveu remoção de mais de 300 famílias, governo Bolsonaro quer que EUA
utilizem base
Url :https://apublica.org/2022/01/caso-de-quilombolas-afetados-por-base-dealcantara-chega-a-corte-interamericana/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 14:34:55
Título: Chuvas em Minas Gerais provocam 10 mortes em apenas 24 horas

Descrição: O estado tem 145 cidades em situação de emergência, além de 3.481
pessoas desabrigadas e 13.756 desalojadas
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/chuvas-em-minas-gerais-provocam10-mortes-em-apenas-24-horas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 01:19:14
Título: Deslizamento em Brumadinho mata uma família inteira soterrada
Descrição: Transbordamento da Barragem da Mina Pau Branco, da mineradora
Vallourec, já deixa cinco mortos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deslizamento-brumadinho-mata-familiainteira-soterrada/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 17:50:40
Título: MG: Instituto dos Arquitetos do Brasil lamenta “falta de governo” no
trato com mineração
Descrição: Para organização, serras e patrimônios do quadrilátero ferrífero
carecem de cuidado, proteção e planejamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/mg-instituto-dos-arquitetos-dobrasil-lamenta-falta-de-governo-no-trato-com-mineracao
Fonte: Folha de São Paulo
Data: 2022-01-11
Título: Moro, o candidato coach
Descrição: Quando vejo gente se dispõe a votar em Sergio Moro para presidente
entendo o sucesso do treinador que convenceu 60 pessoas despreparadas a subir os
2.400 metros do Pico dos Marins, interior de São Paulo. A metade que chegou ao
cume precisou ser resgatada, uma epopeia de nove horas, que evitou uma tragédia,
segundo os bombeiros. O curso vendido por Pablo Marçal, chamado de "O pior ano
de suas vidas", incluiu essa expedição. Marçal em sua conta no Instagram
escreveu, "só conquista o topo dessa montanha quem está disposto a entregar
todos os recursos durante o caminho. Sangue, lágrimas, e gordura. O que te
impede de viver aventuras como essa?".
Url : https://outline.com/NeqJsK
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 01:27:21
Título: Lula se reúne com governo da Espanha para aprofundar debate sobre
reforma trabalhista
Descrição: Ministros, parlamentares e centrais sindicais espanholas detalharam
ao ex-presidente Lula a experiência de revisão da reforma trabalhista neoliberal
de 2012
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-governo-da-espanha-aprofundardebate-sobre-reforma-trabalhista/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-11
Título: Revisão da ‘reforma’ trabalhista será feita de forma ‘pactuada’, diz Marinho
Descrição: O ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social e ex-prefeito de
São Bernardo do Campo Luiz Marinho defendeu nesta segunda-feira (10) a revogação
das “reformas” trabalhistas implementadas nos governos de Michel Temer (MDB) e
Jair Bolsonaro (PL). É preciso um novo pacto, envolvendo governo, lideranças dos
trabalhadores e dos empresários, diz Marinho. O objetivo a ser perseguido é a
criação de empregos de qualidade, com direitos para a classe trabalhadora. Assim
como na Espanha, que recentemente revogou os efeitos nocivos da reforma
trabalhista de 2012, a precarização no Brasil não resultou no aumento da geração
de emprego, conforme foi prometido. Pelo contrário. O que se viu, tanto lá como
aqui, foi a ampliação do trabalho informal e do subemprego, com redução da massa
salarial.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/revisao-da-reforma-trabalhista-sera-feitade-forma-pactuada-diz-marinho-7c98
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-01-11 12:03:22
Título: \O popular no MST está muito à frente do que é 'pop' do agro\, diz
dirigente do movimento
Descrição: Dirigente nacional do MST e pré-candidata a deputada pelo Rio, Marina
Santos defende eleição de Lula já no 1º turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/o-popular-no-mst-esta-muito-afrente-do-que-e-pop-do-agro-diz-dirigente-do-movimento
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 08:22:39
Título: Funai abandona proteção de um terço das terras indígenas, inclusive onde
há isolados
Descrição: Órgão de defesa dos indígenas proíbe servidores de planejar ações
justamente onde há menos segurança para os povos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/funai-abandona-protecao-de-umterco-das-terras-indigenas-inclusive-onde-ha-isolados
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-12 04:30:36
Título: Muniz Sodré completa 80 anos e defende sabedoria do candomblé para
combater o ódio
Descrição: Poucas horas antes de conversar com o GLOBO, na última segunda-feira
(10), Muniz Sodré treinou caratê. Aos 80 anos, que completa nesta quarta (12),
Muniz, um dos maiores espensadores da comunicação do país, não descuida da
saúde.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/muniz-sodre-completa-80-anosdefende-sabedoria-do-candomble-para-combater-odio-25350136
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-11 10:00:23
Título: Casais de mulheres não conseguem registrar bebês fruto de inseminação
caseira – mas casais hétero, sim
Descrição: Casais de mulheres precisam atender determinação da Justiça e mostrar
comprovante de inseminação ou entrar com ação judicial.The post Casais de
mulheres não conseguem registrar bebês fruto de inseminação caseira – mas casais
hétero, sim appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/11/casais-mulheres-nao-conseguemregistrar-bebes-fruto-inseminacao-caseira/
Fonte: Poder360
Título: Nova onda de covid faz Globo adotar home office
Descrição: Trabalhadores em regime híbrido ficarão em casa a partir desta 4ª
Url :https://www.poder360.com.br/midia/nova-onda-de-covid-faz-globo-adotar-homeoffice/
Fonte: Poder360
Título: Barra Torres sobre carta: “Representa coletividade da Anvisa”
Descrição: Diretor-presidente da agência disse que \são quase 300 as ameaças
contra os servidores\
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/barra-torres-sobre-carta-representacoletividade-da-anvisa/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Mesmo após desastres, projetos de lei sobre barragens seguem sem
desfecho no Congresso
Descrição: O alto índice de chuva nas últimas semanas estabeleceu novamente o
alerta sobre o risco de rompimento de barragens em Minas Gerais. O estado, que
já sofreu com os desastres de Mariana, em 2015, – ocasionado pelo rompimento da
Barragem do Fundão, usada para guardar os rejeitos de minério de ferro
explorados pela empresa Samarco [ ]The post Mesmo após desastres, projetos de
lei sobre barragens seguem sem desfecho no Congresso appeared first on Congresso
em Foco.

Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/mesmo-aposdesastres-projetos-de-lei-sobre-barragens-seguem-sem-desfecho-no-congresso/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 19:46:50
Título: Bolsonaro intervém na eleição da UFG e nomeia terceira da lista para
cargo de reitora
Descrição: Comunidade acadêmica critica intervenção federal e marca manifestação
de repúdio: \Resquício da ditadura militar\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/em-novo-ataque-a-autonomiauniversitaria-bolsonaro-nomeia-reitora-menos-votada-na-ufg
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 12:23:22
Título: Adélio teve pé quebrado por agente penitenciário bolsonarista por não
querer tomar banho de sol
Descrição: Caso foi relatado ao jornalista Josmar Jozino por piloto de
helicóptero acusado de ligação com o PCC que jogava damas com autor da facada em
Bolsonaro na Penitenciária de Campo Grande.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/adelio-teve-pe-quebrado-poragente-penitenciario-bolsonarista-por-nao-querer-tomar-banho-de-sol/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 18:15:48
Título: Em Porto Alegre, bancários promovem ato em defesa do banco público nesta
quarta (12)
Descrição: Manifestação ocorrerá no dia em que a Caixa Econômica Federal
completa 161 anos de história
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/em-porto-alegre-bancariospromovem-ato-em-defesa-do-banco-publico-nesta-quarta-12
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 17:46:19
Título: Descoberta do Cemitério dos Pretos Novos no Rio completa 26 anos no mês
de janeiro
Descrição: Para celebrar a data, Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos
realiza circuito histórico na zona portuária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/descoberta-do-cemiterio-dospretos-novos-no-rio-completa-26-anos-no-mes-de-janeiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 16:04:26
Título: MG: Vallourec terá multa diária de R$ 1 mi caso não adote medidas
preventivas e reparadoras
Descrição: Ministério Público e Advocacia Geral do estado também solicitaram à
Justiça o bloqueio de R$1 bilhão da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/mg-vallourec-tera-multa-diariade-r-1-milhao-caso-nao-adote-medidas-preventivas-e-reparadoras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 14:50:01
Título: Internações por covid na rede pública do Rio de Janeiro aumentam 958% em
duas semanas
Descrição: 163 pessoas estão internadas com covid-19 na rede pública, há duas
semanas eram 17 pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/internacoes-por-covid-na-redepublica-do-rio-de-janeiro-aumentam-958-em-duas-semanas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 13:08:39
Título: Entenda por que trabalhadores do Arquivo Nacional fizeram protesto
contra desmonte do órgão
Descrição: Ato acontece dias após a exoneração de duas servidoras consideradas
peças-chave na instituição para gestão de documentos

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/entenda-por-que-trabalhadoresdo-arquivo-nacional-fizeram-protesto-contra-desmonte-do-orgao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 13:06:26
Título: Governador do RS cede à pressão de agricultores atingidos pela estiagem
e atende parte da pauta
Descrição: Eduardo Leite se reuniu na segunda (10) com representantes rurais,
movimentos sociais do campo e Frente Parlamentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/governador-do-rs-cede-a-pressaode-agricultores-atingidos-pela-estiagem-e-atende-parte-da-pauta
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-11 11:43:24
Título: Taxa de transmissão de covid-19 no DF volta aos patamares mais altos da
pandemia
Descrição: Índice chegou a 2,01, o que demonstra crescimento acelerado das
contaminações, entenda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/11/taxa-de-transmissao-de-covid-19no-df-volta-aos-patamares-mais-altos-da-pandemia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 05:00:50
Título: Quinteto violado e Banda de Pau e Corda mostram o cancioneiro autêntico
Descrição: O registro ao vivo dos grupos juntos - cada um com 50 anos de estrada
– expressa com propriedade as raízes musicais nordestinas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/quinteto-violado-e-banda-de-pau-ecorda-mostram-o-cancioneiro-autentico/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 05:00:12
Título: Bolsonaro precisa de ‘milagre’ para chegar ao 2º turno, porque não tem
legado a apresentar, diz Aldo Fornazieri
Descrição: A CartaCapital, o cientista político afirma ver o ex-capitão a
caminho do 'piso', não do 'teto' das intenções de voto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-precisa-de-milagre-parachegar-ao-2o-turno-porque-nao-tem-legado-a-apresentar-diz-aldo-fornazieri/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 22:07:45
Título: Flávio Dino reage a novos ataques de Bolsonaro: ‘Vai trabalhar’
Descrição: Em contato com apoiadores, o ex-capitão recorreu a exemplos de
'chefes comunistas gordinhos' para citar o governador do Maranhão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/flavio-dino-reage-a-novos-ataquesde-bolsonaro-vai-trabalhar/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 20:02:47
Título: MP pede que Ricardo Salles e mais 12 sejam multados em R$ 800 mil por
motociata
Descrição: Promotoria entende que houve desrespeito a normas sanitárias em São
Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-pede-que-ricardo-salles-e-mais12-sejam-multados-em-r-800-mil-por-motociata/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 16:36:55
Título: Após reunião com Campos Neto, servidores do Banco Central ameaçam entrar
em greve
Descrição: Funcionários querem reajuste salarial e reestruturação do plano de
carreira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-reuniao-com-campos-netoservidores-do-banco-central-ameacam-entrar-em-greve/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 16:27:19
Título: A crise econômica não é para todos
Descrição: Mesmo com crescimento econômico reduzido ou mesmo em recessão, uma
parcela pequena e privilegiada da sociedade tem conseguido ampliar sua renda e
riqueza
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-crise-economica-nao-e-paratodos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-11 16:13:26
Título: Inflação do Brasil, de 10,06% em 2021, é a 3ª maior do G-20
Descrição: Alta nos preços é problema global, mas não se trata de um movimento
homogêneo - o que desmente uma das principais alegações de Jair Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/inflacao-do-brasil-de-1006-em2021-e-a-3a-maior-do-g-20/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-11 15:23:02
Título: Irmão de Requião é cotado para a presidência da federação partidária de
esquerda no Paraná
Descrição: O ex-deputado e ex-secretário da Educação, Maurício Requião, está
sendo cotado para assumir a presidência da federação partidária de esquerda e
progressista no Paraná. A federação partidária tende a reunir PT, PSB, PCdoB,
PV, Rede e PSOL, num primeiro momento, mas ainda pode ser ampliada com outras
agremiações. Maurício Requião Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/irmao-de-requiao-e-cotado-para-apresidencia-da-federacao-partidaria-de-esquerda-no-parana/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-11 12:27:20
Título: Para Gleisi Hoffmann, teto de gastos vai na contramão da gestão
orçamentária do mundo
Descrição: “Não é retirando direitos dos trabalhadores que você vai melhorar a
situação da economia”, disse a presidenta nacional do PT em entrevista na Rádio
Bandeirantes A revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos são
prioridades do projeto de reconstrução do Brasil defendido pelo Partido dos
Trabalhadores, aponta a Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/para-gleisi-hoffmann-teto-de-gastos-vai-nacontramao-da-gestao-orcamentaria-do-mundo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 00:04:03
Título: “Moro nunca teve compromisso com o combate à corrupção”, diz jurista
Ricardo Lodi
Descrição: Ricardo Lodi criticou Moro durante participação no Jornal da Fórum
nesta terça-feira, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-nunca-teve-compromisso-comcombate-corrupcao-diz-jurista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 22:38:55
Título: Alcione e Marisa Monte testam positivo para Covid-19 e suspendem shows
Descrição: As duas artistas anunciaram em suas redes sociais que foram
diagnosticadas com a doença, mas ambas estão assintomáticas
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/alcione-e-marisa-monte-testam-positivopara-covid-19-e-suspendem-shows/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 18:48:03
Título: Covid-19: Após afastamento preventivo do Jornal Nacional, Bonner testa
negativo

Descrição: O titular do telejornal da Rede Globo foi afastado porque sua
parceira de bancada, Renata Vasconcellos, foi diagnosticada com a doença
Url :https://revistaforum.com.br/midia/covid-19-apos-afastamento-preventivo-dojornal-nacional-bonner-testa-negativo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 18:39:34
Título: Deslizamento em Brumadinho: deputado do PT cobra informações sobre
segurança da Mina Pau Branco
Descrição: Transbordamento de dique da Mina Pau Branco, da mineradora Vallourec,
provocou deslizamentos em Brumadinho e já deixa 5 mortos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deslizamento-brumadinho-deputado-do-ptcobra-informacoes-mina-pau-branco/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 18:20:57
Título: Lula anima petistas a se lançarem candidatos, corteja Alckmin e truca
PSB
Descrição: Enquanto Lula pauta a reforma trabalhista e se reúne com o presidente
da Espanha, Alckmin fala sobre o mesmo tema com Paulinho da Força
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-anima-petistas-a-selancarem-candidatos-corteja-alckmin-e-truca-psb/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 17:35:15
Título: Guru de Moro, economista faz eco ao PT e diz que teto de gastos “está
morto”
Descrição: Affonso Celso Pastore fez eco ao PT nas críticas à medida. A defesa
da extinção do teto abriu flanco para que a mídia liberal abrisse fogo contra
Lula.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guru-de-moro-economista-faz-eco-ao-pte-diz-que-teto-de-gastos-esta-morto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 15:46:59
Título: Lô Borges chega aos 70 anos com obra inesquecível
Descrição: Desde o Clube da Esquina, passando por seus álbuns solo e suas
participações com Samuel Rosa, tudo vale à pena na obra do mineiro
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lo-borges-chega-aos-70-anos-com-obrainesquecivel/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 15:21:43
Título: Inflação explode por decisões erradas do governo Bolsonaro, diz
economista
Descrição: Para Márcio Pochmann, Bolsonaro resgatou inflação inercial da
Ditadura que, aliada a alta de preços controlados pelo governo, como os
combustíveis, e ao reajuste da taxa de juros ocasionou o estouro da meta em
2021. Cenário para 2022 é ainda pior.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/inflacao-explode-pordecisoes-erradas-do-governo-bolsonaro-diz-economista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 14:41:46
Título: Militares abandonam Bolsonaro que arrega para almirante presidente da
Anvisa
Descrição: Nesta edição do Fórum Onze e Meia: Bolsonaro arrega após nota do
presidente da Anvisa, o encontro de Lula com o presidente da Espanha e de
Alckmin com Paulinho da Força. Entrevistas com Jean Wyllys e Valério Arcary.
Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri Delorenzo #RevistaFórum
#TVFórum #aovivo Apoie o jornalismo da Revista [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/militares-abandonam-bolsonaro-quearrega-para-almirante-presidente-da-anvisa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 12:33:20
Título: Doria é vaiado e xingado por manifestante, que é afastada por sua
segurança, veja o vídeo
Descrição: Apesar de não haver nenhum isolamento em frente à delegacia, o
segurança tentou o tempo todo manter a manifestante afastada do local onde
estava o governador
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/doria-e-vaiado-e-xingado-pormanifestante-que-e-afastada-por-sua-seguranca-veja-o-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 10:57:14
Título: Com dois anos de atraso, Bolsonaro cria comitê de enfrentamento da Covid
para povos indígenas
Descrição: Segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib),
63.144 indígenas foram contaminados pela doença, sendo que 1.253 morreram
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dois-anos-atraso-bolsonaro-comite-deenfrentamento-covid-povos-indigenas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 09:41:40
Título: Twitter remove publicações de Malafaia, incluindo vídeo sobre vacinação
em crianças
Descrição: Pastor bolsonarista associava a vacinação contra a Covid em crianças
a assassinato, o que configura fake news e fere as regras do Twitter. Agora,
usuários cobram a derrubada do perfil
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/twitter-remove-publicacoes-demalafaia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 01:52:42
Título: Dr. Honesto: tenda de produtos agroecológicos sem atendente faz sucesso
na serra catarinense
Descrição: “Estou há 20 anos da produção de orgânicos, nesse nosso modo de vida,
apostamos muito na honestidade das pessoas”, diz agricultor familiar idealizador
do projeto
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/dr-honesto-tenda-de-produtosagroecologicos-sem-atendente-faz-sucesso-na-serra-catarinense/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-11 00:34:10
Título: Sidney Poitier: a cor da igualdade – Por Normando Rodrigues
Descrição: Certas biografias oferecem lições úteis à campanha contra o monstro
que flagela o Brasil de 2022. Mas o aprendizado é ameaçado pela feroz intenção
fascista de apagar a história
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sidney-poitier-cor-igualdade/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-11 09:00:33
Título: Canetada do Ibama destrava mina em MG com barragens 90 vezes maiores que
a de Brumadinho
Descrição: Presidente do Ibama terceirizou licença ambiental de empreendimento
do porte de Belo Monte após o próprio órgão o considerar inviável.The post
Canetada do Ibama destrava mina em MG com barragens 90 vezes maiores que a de
Brumadinho appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/11/barragens-gigantes-90-vezes-brumadinhominas-gerais-ibama/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-11 03:00:00
Título: “É crucial buscar o que é nosso horizonte comum de futuro”: um novo
universalismo para sociedades complexas. Entrevista especial com José Maurício
Domingues
Descrição:

As experiências políticas dos últimos anos, frustradas por não conseguirem
garantir a emancipação humana diante das injustiças causadas pela própria
espécie, continuam a nos desafiar na busca de [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615798-e-crucial-buscar-o-que-e-nosso-horizontecomum-de-futuro-um-novo-universalismo-para-sociedades-complexas-entrevistaespecial-com-jose-mauricio-domingues
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-12 04:30:37
Título: Combustíveis e alimentos devem manter pressão inflacionária em 2022,
dizem analistas
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/combustiveis-alimentosdevem-manter-pressao-inflacionaria-em-2022-dizem-analistas-25350514
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-12 04:30:37
Título: TCU aponta série de falhas do governo na condução da crise hídrica, que
elevou contas de luz
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/tcu-aponta-serie-de-falhas-do-governo-naconducao-da-crise-hidrica-que-elevou-contas-de-luz-25350457
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-12 04:30:29
Título: Ações civis contra Donald Trump reivindicam indenização pelo ataque ao
Capitólio
Descrição: WASHINGTON — Membros do Congresso e policiais argumentaram no
Tribunal Distrital dos EUA em Washington, segunda-feira, que Donald Trump foi
responsável por grandes danos financeiros ao fomentar o ataque de 6 de janeiro
de 2021 ao Congresso. Esse argumento tem provocado uma série de ações civis
contra o ex-presidente em meio a uma crescente frustração por ele não ter
enfrentado nenhuma penalidade pelo motim.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/acoes-civis-contra-donald-trump-reivindicamindenizacao-pelo-ataque-ao-capitolio-25350071
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-12 08:28:32
Título: Novo pico de covid pega profissionais de saúde esgotados e desamparados
Descrição: Psiquiatra e pesquisadores que monitoram a saúde de quem está na
linha de frente dizem que medo, exaustão, estresse e adoecimento mental estão em
patamares preocupantes, dois anos depois do início da pandemia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59960779?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Data: 2022-01-12 00:00:00
Título: Brigas na base de Bolsonaro crescem e podem respingar na campanha
Descrição: A virada do ano foi tumultuada na base bolsonarista, com direito a
xingamentos pesados e acusações de traição, em um tom que surpreendeu mesmo quem
está acostumado ao barulho dos apoiadores do presidente em redes sociais.Leia
mais (01/12/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Título: Novo aumento dos combustíveis mostra que
diz Wellington Dias
Descrição: Coordenador do Fórum de Governadores,
o novo aumento dos combustíveis deixou claro que
preços é da da Petrobras.Leia mais (01/11/2022 -

culpa não é dos governadores,
Wellington Dias (PT-PI) diz que
a responsabilidade pela alta de
23h20)
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Data: 2022-01-11 00:00:00
Título: Lula lidera popularidade digital, Bolsonaro cai com folgas e sobe com
internação
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o ano de 2021
à frente de seu rival Jair Bolsonaro (PL) em termos de popularidade digital.Leia
mais (01/11/2022 - 17h11)
Url
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-11 00:00:00
Título: Deputados falam em derrubada de veto do Refis do Simples mesmo após
portaria de Bolsonaro
Descrição: A portaria editada pelo governo federal para que empresas do Simples
Nacional possam renegociar suas dívidas com a PGFN (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional) não deve mudar a posição de parlamentares que defendem a
derrubada do veto ao projeto sobre o tema aprovado no Congresso.Leia mais
(01/11/2022 - 16h59)
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-11 00:00:00
Título: Generais do Exército rejeitam crise da vacina, blindam comandante e
tentam isolar Bolsonaro
Descrição: Generais que integram o Alto Comando do Exército rejeitam uma crise
da vacina por causa das diretrizes básicas para a pandemia da Covid, tentam
blindar o comandante-geral, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de desgaste e,
com isso, buscam isolar Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (01/11/2022 - 04h00)
Url
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Data: 2022-01-11 19:19:45
Título: Argentina repudia declaração do Reino Unido que prometeu defender ilhas
Malvinas de 'valentões'
Descrição: País sul-americano reage às declarações do secretário de Defesa
britânico, Ben Wallace, dizendo que são \absolutamente inapropriadas e
inaceitáveis\, e pediu a Londres que cumpra \as múltiplas resoluções da ONU\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220111/argentina-repudia-declaracao-do-reinounido-que-prometeu-denfeder-ilhas-malvinas-de-valentoes-20995882.html
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Título: IBGE: inflação de 2021 tem maior alta desde 2015 no Brasil
Descrição: Com alta de 10,06%, inflação tem maior variação desde 2015 no Brasil
e quase dobra o limite da meta do Banco Central.
Url :https://br.sputniknews.com/20220111/ibge-inflacao-de-2021-tem-maior-altadesde-2015-20993841.html
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Data: 2022-01-11 14:53:08
Título: Missão de paz no Cazaquistão
Descrição: A Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) desdobrou no
Cazaquistão forças de manutenção de paz a pedido do presidente do país, KassymJomart Tokaev.
Url :https://br.sputniknews.com/20220111/missao-de-paz-no-cazaquistao20992210.html
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Data: 2022-01-11 14:42:46
Título: CSTO no Cazaquistão: aliados estabelecem paz após protestos violentos
Descrição: As forças de paz russas da Organização do Tratado de Segurança
Coletiva (CSTO, na sigla em inglês) entraram na quinta-feira (6) no Cazaquistão
para acalmar a violência que estalou no país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220111/csto-no-cazaquistao-aliadosestabelecem-paz-apos-protestos-violentos-20990038.html
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Título: Bolsonaro afirma que 'parlamentar está bem atendido' em seu governo
através do orçamento secreto
Descrição: Presidente acredita que parlamentares têm boas formas de conseguirem
recurso durante sua gestão, tendo a chance de obtê-lo não só pelas emendas
comuns, mas também através do orçamento secreto.
Url :https://br.sputniknews.com/20220111/bolsonaro-afirma-que-parlamentar-estabem-atendido-em-seu-governo-atraves-do-orcamento-secreto-20991061.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-11 00:24:31
Título: Biden autorizou 'discretamente' o envio de US$ 200 milhões em ajuda à
Ucrânia
Descrição: O governo de Joe Biden aprovou \discretamente\ mais US$ 200 milhões
(R$ 1,13 bilhão) em assistência de segurança à Ucrânia no final de dezembro,
informou a imprensa dos EUA nesta segunda-feira (10).
Url :https://br.sputniknews.com/20220111/biden-autorizou-discretamente-o-enviode-us-200-milhoes-em-ajuda-a-ucrania-20982412.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O ódio orquestrado nos protestos anticovid na Alemanha
Descrição: Milhares de pessoas saíram às ruas do país esta semana para protestar
contra novas restrições. Cidade de Freiberg, no estado da Saxônia, tornou-se um
bastião dos protestos, cada vez mais agressivos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-ódio-orquestrado-nos-protestos-anticovid-naalemanha/a-60392520?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Os prisioneiros eternos de Guantánamo
Descrição: A prisão militar americana na ilha de Cuba completa 20 anos. Apesar
de várias denúncias de tortura e abusos aos direitos humanos, a situação no
campo de prisioneiros permanece a mesma. Uma equipe da DW visitou o local.
Url :https://www.dw.com/pt-br/os-prisioneiros-eternos-de-guantánamo/a-60391612?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

