Boletim de Notícias – Brasil - 13/01/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Congresso em Foco
Título: Governadores criticam alta dos combustíveis, apesar de congelamento do
ICMS
Descrição: Coordenador do Fórum Nacional de Governadores, o governador do Piauí,
Wellington Dias (PT), afirmou que o novo aumento do preço dos combustíveis, em
vigor a partir desta quarta-feira (12), comprova que a Petrobras é a responsável
pela subida do valor dos combustíveis. “Congelamos por 90 dias o ICMS [Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] e, [ ]The post Governadores criticam
alta dos combustíveis, apesar de congelamento do ICMS appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/governadores-criticam-altados-combustiveis-apesar-de-congelamento-do-icms/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-12 15:00:00
Título: Contaminadas por mercúrio
Descrição: Mesmo com ameaças de garimpeiros e carro incendiado como “recado”,
estudo conseguiu identificar a contaminação de mulheres em vilarejo no Amapá
Url :https://apublica.org/2022/01/contaminadas-por-mercurio/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 08:22:03
Título: Comunidades do Ceará temem desastre ambiental com exploração da maior
jazida de urânio do país
Descrição: Movimentos apontam riscos de escassez hídrica e contaminação
radioativa caso haja exploração em Santa Quitéria, no Ceará
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/comunidades-do-ceara-tememdesastre-ambiental-com-exploracao-da-maior-jazida-de-uranio-do-pais
Fonte: The Guardian
Dados: 2022-01-13 07:30:11
Título: Criadores de tartarugas brasileiros são mortos a tiros junto com filha
adolescente
Descrição: Ativistas lamentam mortes no estado do Pará enquanto corpos de José
Gomes, Márcia Nunes Lisboa e sua filha encontrados pelo filho. A polícia no
estado do Pará está investigando o assassinato de três membros da mesma família
que foram mortos a tiros na beira do rio. As mortes aconteceram na ilha de
Cachoeira da Mucura, às margens do rio Xingu, em São Félix do Xingu e a mídia
regional nomeou as vítimas como José Gomes, sua esposa Márcia Nunes Lisboa e sua
filha adolescente, Joana Nunes Lisboa. Continue lendo...
URL: https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/13/brazilianturtle-breeders-shot-dead-along-with-teenage-daughter
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-13 06:02:48
Título: O problema não é só o preço altíssimo: você também está comprando carne
podre
Descrição: Levantamento inédito mostra que queixas sobre carne estragada e de má
qualidade dispararam nos últimos dois anos no Brasil.The post O problema não é
só o preço altíssimo: você também está comprando carne podre appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/13/voce-esta-comprando-carne-podre/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-12
Título: Reforma trabalhista retirou direitos e gerou desemprego
Descrição: Michel Temer mostra desapego à verdade ao enumerar 'conquistas' das
novas regras, dizem presidente da CUT e demais centrais em artigo publicado na
Folha em que rebatem texto do ilegítimo

Url : https://www.cut.org.br/noticias/reforma-trabalhista-retirou-direitos-egerou-desemprego-c0b4
Fonte: Vermelho
Data: 2022-01-12
Título: Reforma Trabalhista e a necessária compreensão sobre o capitalismo do
nosso tempo
Descrição: Todos os números macros mostram que o capitalismo está, há décadas,
com baixo crescimento produtivo, associado a baixas taxas de lucro. É por isso
que a burguesia trata de cortar custos de produção ao máximo, por um lado – em
especial sobre o chamado capital variável, a “mão-de-obra” e abrir guerra contra
o Estado, especialmente no quesito pagamento de impostos, por outro.
Url : https://vermelho.org.br/2022/01/12/reforma-trabalhista-e-a-necessariacompreensao-sobre-o-capitalismo-do-nosso-tempo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 14:01:20
Título: Presidente do PDT, de Ciro Gomes, Lupi defende revogação da reforma
trabalhista
Descrição: Ex-ministro do Trabalho no governo Lula, Carlos Lupi disse \que a
revogação é prioridade do governo do PDT\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-do-pdt-de-ciro-gomes-lupidefende-revogacao-da-reforma-trabalhista/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-12
Título: Agências bancárias fecham em São Paulo diante do aumento de casos de
covid
Descrição: Pelo menos 150 unidades estão fechadas, e sindicato cobra dos bancos
respeito ao protocolo e retomada das negociações sobre o tema
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/01/agencias-bancariasfechadas-covid/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Greve dos servidores: ao menos 19 categorias são esperadas em protesto
Descrição: O protesto organizado pelos servidores públicos para o próximo dia 18
deve contar com, ao menos, 19 categorias. É o que aponta o Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), que teve a iniciativa das
manifestações em favor do reajuste salarial de todas as classes. A concentração
da manifestação começará em frente ao [ ]The post Greve dos servidores: ao menos
19 categorias são esperadas em protesto appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/greve-dos-servidores-aomenos-19-categorias-sao-esperadas-em-protesto/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 20:21:24
Título: PSOL pede ao MPF inquérito sobre relação de Queiroga e Kicis com
vazamento de dados de médicos
Descrição: Três especialistas pró-vacina tiveram CPF, telefone e e-mail
divulgados após audiência em que defenderam imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/psol-pede-ao-mpf-inqueritosobre-relacao-de-queiroga-e-kicis-com-vazamento-de-dados-de-medicos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 17:27:35
Título: Saiba como fazer o pré-cadastro de crianças para vacinação contra covid19 no estado de SP
Descrição: Envio dos dados é opcional e serve para diminuir filas em unidades de
saúde, público-alvo são crianças entre 5 e 11 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/saiba-como-fazer-o-pre-cadastrode-criancas-para-vacinacao-contra-covid-19-no-estado-de-sp
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 15:25:07

Título: Eleições 2022: Lula tem 45% no 1º turno e lidera todos os cenários de
2º, segundo Genial/Quaest
Descrição: Levantamento indica que os adversários do ex-presidente reúnem,
juntos, 41% das intenções de voto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/eleicoes-2022-lula-tem-45-no-1turno-e-lidera-todos-os-cenarios-de-2-segundo-genial-quaest
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 14:47:35
Título: Debandada: 1.288 auditores da Receita podem deixar os cargos, diz
sindicato
Descrição: Mobilização pede reajuste salarial e revisão em cortes orçamentários
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/debandada-1-288-auditores-dareceita-podem-deixar-os-cargos-diz-sindicato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 22:09:16
Título: Leandro Demori divulga vídeo que mostra momento que foi perseguido e
ameaçado em SC
Descrição: Imagens de câmera rua em Balneário Camboriú foram obtidas pela
jornalista Dagmara Spautz, jornalista estava com a esposa e o filho de 3 anos em
um carrinho de bebê quando sofreu ameaça
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/leandro-demori-divulga-video-que-mostramomento-que-foi-perseguido-e-ameacado-em-sc/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 13:03:47
Título: Artigo | Caixa: 161 anos de história, e o futuro em disputa
Descrição: A Caixa 100% pública é instrumento imprescindível para o fomento, o
desenvolvimento e a redução da desigualdade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/artigo-caixa-161-anos-dehistoria-e-o-futuro-em-disputa
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 12:46:59
Título: Paraná: com casos de covid em alta, Universidade do Centro Oeste adia
retorno presencial
Descrição: Atividades presenciais, que retornariam no dia 18, voltarão em 31 de
janeiro, com exigência de comprovante de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/parana-com-casos-de-covid-emalta-universidade-do-centro-oeste-adia-retorno-presencial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-12 12:41:50
Título: Agronegócio e aquecimento global afetam as chuvas que chegaram à Bahia,
diz professor do IFBA
Descrição: As chuvas que atingiram a Bahia é tema da entrevista com o professor
e pesquisador Plínio Martins
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/12/agronegocio-e-aquecimentoglobal-afetam-as-chuvas-que-chegaram-a-bahia-diz-professor-do-ifba
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 19:57:16
Título: Twitter suspende a conta do bolsonarista Luciano Hang
Descrição: A rede social informou ter tirado o perfil do ar por 'violação de
regras'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/twitter-suspende-a-conta-dobolsonarista-luciano-hang/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 18:51:08
Título: Bispo é alvo de ataques após defender ‘a mudança urgente do presidente e
de sua corja’

Descrição: Dom Joaquim também pediu 'a revitalização mais intensa da teologia da
libertação' e 'o fortalecimento dos movimentos sociais progressistas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bispo-e-alvo-de-ataques-aposdefender-a-mudanca-urgente-do-presidente-e-de-sua-corja/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 15:24:16
Título: Allan dos Santos rebate Fábio Faria e diz não confiar no ministro:
‘Deseja um poodle’
Descrição: Ambos participaram de um evento evangélico na Flórida, nos Estados
Unidos, na última sexta-feira 7, e passaram a trocar farpas publicamente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/disputa-no-bolsonarismo-allan-dossantos-contra-ataca-fabio-faria-e-diz-nao-confiar-no-ministro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 14:47:23
Título: Não é hora de dizer que a Ômicron é ‘bem-vinda’, reforça OMS
Descrição: Jair Bolsonaro declarou que a cepa poderia ser um 'vírus vacinal' e
'bem-vinda' por sinalizar 'o fim da pandemia'
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/nao-e-hora-de-dizer-que-a-omicron-ebem-vinda-reforca-oms/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 14:19:21
Título: Queiroga ainda não enviou à Anvisa documentos para liberação de
autotestes no Brasil
Descrição: O ministro bolsonarista da Saúde disse que deve encaminhar o material
ainda nesta semana, presidente da Anvisa aguarda
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/queiroga-ainda-nao-enviou-aanvisa-documentos-para-liberacao-de-autotestes-no-brasil/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 13:53:22
Título: Após tragédia em Capitólio, Parque de Ibitipoca suspende visitação a
cavernas
Descrição: A proibição se deve à 'saturação do solo causada pelas chuvas de
longo período, que podem aumentar o risco de queda e desplacamento de blocos
rochosos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-tragedia-em-capitolioparque-de-ibitipoca-suspende-visitacao-a-cavernas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-12 13:47:19
Título: Orçamento secreto: Deputado do PL destinou R$ 21 milhões para cidade
comandada por seu primo
Descrição: O montante beneficiaria propriedades da família, o caso está sob
análise da Procuradoria-Geral da República
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/orcamento-secreto-deputado-do-pldestinou-r-21-milhoes-para-cidade-comandada-por-seu-primo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-12 11:56:56
Título: “O clima é muito parecido com o de 1985, quando Requião venceu Lerner”,
diz virtual presidente da federação partidária
Descrição: O ex-deputado e ex-secretário da Educação, Maurício Requião, ao Blog
do Esmael, comparou o atual clima político em 2022 com o de 1985, quando seu
irmão, Roberto Requião (sem partido), derrotou o então icônico e imbatível Jaime
Lerner na disputa pela Prefeitura de Curitiba. O clima é muito parecido com
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/o-clima-e-muito-parecido-com-o-de-1985quando-requiao-venceu-lerner-diz-virtual-presidente-da-federacao-partidaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 02:07:26

Título: Por que não falar de ônibus grátis? – Por Luiz Claudio Romanelli
Descrição: \A implantação da tarifa zero no transporte coletivo é uma utopia
possível. Os recursos existem e precisamos de vontade política para fazer este
debate avançar\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/por-que-nao-falar-de-onibus-gratis-porluiz-claudio-romanelli/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 01:05:32
Título: Doria mete a mão no bolso dos aposentados e defende o teto de gastos –
Por Professora Bebel
Descrição: Com que moral o governador fala em “atraso”, defendendo as medidas
implementadas no governo golpista de Michel Temer e aprofundadas no governo de
Jair Bolsonaro, cuja eleição o senhor apoiou em 2018, com o lema “BolsoDoria”?
Url :https://revistaforum.com.br/debates/doria-mete-mao-bolso-aposentados-edefende-teto-de-gastos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 00:34:18
Título: A perversão evangélica de Bolsonaro – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: O movimento fundamentalista evangélico é, em essência, negacionista.
Ele surge assim, no final do século XIX e início do Século XX exatamente como
resposta ao “liberalismo teológico”
Url :https://revistaforum.com.br/rede/perversao-evangelica-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 21:24:38
Título: PT pede investigação sobre doação via “orçamento secreto” à ONG de exjogador
Descrição: Parlamentares do partido solicitam apuração sobre o repasse de
recursos públicos, pelo governo Bolsonaro, de R$ 41,6 milhões para a organização
não governamental do ex-jogador Léo Moura
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/pt-pede-investigacao-sobre-doacao-viaorcamento-secreto-a-ong-de-ex-jogador/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 20:23:24
Título: Será mesmo o fim do mistério do assassinato da menina Beatriz em PE?
Descrição: DNA na arma do crime, autor apresentado pela polícia seis anos
depois, diminuição do número de facadas de 42 para 10 golpes percebido tanto
tempo depois. A nova versão encerra o caso? Entenda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fim-misterio-assassinato-beatriz/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 20:17:33
Título: Compostos da maconha podem prevenir Covid-19, aponta estudo
Descrição: Pesquisa de duas universidades do Oregon, nos EUA, conclui que dois
ácidos canabinoides bloqueiam a entrada do coronavírus nas células
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/outravibe/compostos-da-maconha-podemprevenir-covid-19-aponta-estudo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 19:57:00
Título: Eduardo Paes se inspira no Québec e fala em proibir a “gelada” para não
vacinados
Descrição: \Pensando em pegar esse bonde\, brincou o prefeito do Rio de Janeiro
através nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/eduardo-paes-quebec-cervejanao-vacinados/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 19:37:15
Título: Bolsonaro diz que Ômicron é “bem-vinda” e é rebatido pela OMS: “Mata
pessoas”

Descrição: \Não é hora de desistir. Não é hora de declarar que este é um vírus
bem-vindo”, disse a OMS em resposta à declaração de Bolsonaro sobre a variante
ômicron
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-omicron-e-bem-vindae-oms-reage/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 15:38:21
Título: Mordomia: Bolsonaro libera que ministros viajem de classe executiva para
o exterior
Descrição: Decreto anterior, de 2018, afirmava que passagens aéreas deveriam ser
\sempre na classe econômica\ e que diferença seria paga pelo servidor. Classe
executiva costuma custar três vezes mais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-ministros-classeexecutiva-exterior/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 15:35:16
Título: Lula: “Bolsonaro não trabalha, só cria confusão e espalha fake news”
Descrição: Texto no site de Lula lembra as diversas vezes em que bolsonaristas
espalharam mentiras sobre Lula e foram desmentidos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-bolsonaro-nao-trabalha-socria-confusao-e-espalha-fake-news/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 13:10:01
Título: Férias de Bolsonaro provocaram aumento de rejeição entre mulheres e
redução entre homens
Descrição: Passeios de Jet Sky e cavalos de pau em parque de diversões tiveram
impacto diferente entre mulheres e homens, mostra pesquisa Quaest, que revela
ainda que 80% desaprovam governo no combate à inflação.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ferias-de-bolsonaroprovocaram-aumento-de-rejeicao-entre-mulheres-e-reducao-entre-homens/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 11:01:51
Título: Ex-Credit Suisse e Chase Manhattan aposta em Lula: “Quando muito,
haveria 2º turno”
Descrição: Ao analisar um eventual terceiro mandato, Nilson Teixeira diz que \
Lula não teria ganhos em abraçar ações revanchistas\. \Um governo Lula
defenderia uma plataforma moderada e direcionada às demandas dos mais pobres\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-credit-suisse-e-chase-manhattanaposta-em-lula-quando-muito-haveria-2o-turno/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 10:41:55
Título: Maia desenha nariz de Pinóquio em Moro: “Não engana ninguém”
Descrição: Ex-presidente da Câmara compartilhou uma entrevista em que o ex-juiz
parcial dizia que havia entrado no governo para \evitar as maluquices\ de
Bolsonaro: \Foi com a promessa de uma vaga no STF\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-desenha-nariz-de-pinoquio-emmoro-nao-engana-ninguem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 09:57:08
Título: Ed Motta bomba nas redes ao comparar grupos de vinhos do Rio e São
Paulo, veja o vídeo
Descrição: O cantor, ao imitar sotaques e desvendar comportamentos, levanta
novamente a velha polêmica entre os dois lugares
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ed-motta-bomba-nas-redes-aocomparar-grupos-de-vinhos-do-rio-e-sao-paulo-veja-o-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-12 09:52:04

Título: Globo decreta home office após surto de Covid-19
Descrição: Funcionários que estavam no modelo híbrido voltarão a trabalhar de
casa a partir desta quarta-feira (12). Renata Vasconcellos foi afastada às
pressas do Jornal Nacional após ter recebido diagnóstico positivo para a doença
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/globo-decreta-home-office-apos-surtode-covid-19/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-12 03:00:00
Título: Atividades de cuidado. A uberização do trabalho pelo processo de
plataformização. Entrevista especial com Ana Claudia Moreira Cardoso
Descrição:
Não é de hoje que se discute que o trabalho via plataformas está muito mais para
precarização [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615722-atividades-de-cuidado-a-uberizacao-dotrabalho-pelo-processo-de-plataformizacao-entrevista-especial-com-ana-claudiamoreira-cardoso
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-12 03:00:00
Título: Disciplina, harmonia e equilíbrio: as religiões chinesas e a construção
da paz. Entrevista especial com Adriano Jagmin D’Ávila
Descrição:
\O fanatismo (religioso) existe porque faz as pessoas verem o que não há de
comum, e aí surgem as divergências e as intolerâncias. Isto é uma grande
contribuição do espírito chinês e do espírito confucionista: fazer as pessoas
ponderarem [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/25440-disciplina-harmonia-e-equilibrio-asreligioes-chinesas-e-a-construcao-da-paz-entrevista-especial-com-adriano-jagmindavila
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-12 23:59:30
Título: Área atingida por chuvas em MG tem 3 das barragens com maior risco de
desabamento do país
Descrição: Temporais já causaram a morte de pelo menos 24 pessoas e reabrem
'feridas' de Mariana e Brumadinho.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59974486?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-13 00:00:00
Título: Como Bolsonaro avança agenda autoritária sem passar pelo Congresso, ouça
podcast
Descrição: Desde o começo do governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou
mecanismos como decretos e medidas provisórias para tomar decisões que podem
sofrer resistência. É uma maneira de driblar o Congresso e exercer o poder sem
precisar de negociações.Leia mais (01/13/2022 - 05h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/01/como-bolsonaro-avanca-agenda-autoritaria-sem-passar-pelocongresso-ouca-podcast.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-13 00:00:00

Título: Ataques à democracia no Brasil se somam a velhos problemas de direitos
humanos, diz ONG
Descrição: Violência policial, cárceres insalubres, racismo, LGBTfobia,
devastação ambiental, vulnerabilidade de ativistas. Historicamente, o Brasil tem
um triste lugar de destaque nos relatórios globais sobre violações de direitos
humanos.Leia mais (01/13/2022 - 02h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/ataques-a-democracia-no-brasil-se-somam-a-velhos-problemasde-direitos-humanos-diz-ong.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-12 00:00:00
Título: Carta de Barra Torres contra Bolsonaro tem 74% de aprovação nas redes
Descrição: A nota em que o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, rebate insinuações do presidente
Jair Bolsonaro (PL) sobre a vacinação de crianças contou com o apoio de 74% da
opinião pública nas redes sociais, segundo levantamento feito pela agência de
análise de dados .MAP.Leia mais (01/12/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/carta-de-barra-torres-contra-bolsonaro-tem74-de-aprovacao-nas-redes.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-12 00:00:00
Título: Suplente de Alvaro Dias que virou delator deixa partido de Moro
Descrição: A chegada do ex-juiz Sergio Moro ao partido Podemos ocorreu em
momento de desligamento da sigla de um conhecido personagem da política
paranaense que teve empresas de seu conglomerado na mira da Operação Lava
Jato.Leia mais (01/12/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/suplente-de-alvaro-dias-que-virou-delator-deixa-partido-demoro.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-12 14:36:00
Título: Comissão aprova proposta que permite inclusão de Síndrome de Tourette
como deficiência
Descrição: Segundo o texto, a avaliação será feita caso a caso, como prevê a Lei
Brasileira de Inclusão
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/844109-comissao-aprova-proposta-quepermite-inclusao-de-sindrome-de-tourette-como-deficiencia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-12 12:57:00
Título: Comissão aprova inclusão de projetos de recuperação do São Francisco no
Fundo Nacional do Meio Ambiente
Descrição: Hoje esse fundo já custeia ações para recuperar áreas degradadas por
desastres ambientais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/843916-comissao-aprova-inclusao-deprojetos-de-recuperacao-do-sao-francisco-no-fundo-nacional-do-meio-ambiente/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-12 20:09:00
Título: O que esperar do Brasil em seu novo mandato no Conselho de Segurança da
ONU?
Descrição: O Brasil está de volta ao Conselho de Segurança da ONU após 11 anos.
Mas o que isso significa para o país? Como deverá ser a atuação do Itamaraty? O
que o governo Bolsonaro pode fazer para melhorar sua imagem internacional? A
Sputnik Brasil conversou com especialistas no assunto.
Url :https://br.sputniknews.com/20220112/o-que-esperar-do-brasil-em-seu-novomandato-no-conselho-de-seguranca-da-onu-21003449.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-12 11:55:35
Título: Acordo com CELAC para China é 'excelente estratégia' de reforço na
região sem interferência dos EUA
Descrição: No contexto de a Argentina ter assumido a presidência rotativa da
CELAC, a Sputnik Brasil conversou com uma especialista sobre possível
aproximação entre a organização e a China e sobre o que perde o Brasil com sua
saída da CELAC.
Url :https://br.sputniknews.com/20220112/acordo-com-celac-para-china-eexcelente-estrategia-de-reforco-na-regiao-sem-interferencia-dos-eua21002536.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homo sapiens habitaron en este de África hace 230 mil años
Descrição: 12 de enero de 2022,
19:0Londres, 12 ene (Prensa Latina) Los restos
de Homo sapiens encontrados en el este de África a finales de la década de 1960
datan de hace 230 mil años, confirmó hoy la revista británica Nature.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501307&SEO=homo-sapienshabitaron-en-este-de-africa-hace-230-mil-anos

