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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 18:58:22
Título: Brasil registra quase 100 mil casos de covid em 24 horas e Fiocruz
alerta para lotação de UTIs
Descrição: Nove unidades da federação estão com níveis altos de ocupação e
quatro capitais têm mais de 80% das vagas tomadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/brasil-registra-quase-100-milcasos-de-covid-em-24-horas-e-fiocruz-alerta-para-lotacao-de-utis
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 21:37:34
Título: Miséria: população entra em lixão no Amazonas em busca de frango
estragado, veja vídeo
Descrição: Em mais uma triste cena da fome que assola o país, famílias
desenterram, em meio ao lixo, frango impróprio para consumo que foi apreendido
pela prefeitura de Humaitá (AM)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/miseria-populacao-lixao-frangoestragado-am/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Mais um massacre em São Félix do Xingú
Descrição: Igreja da Amazônia assina nota pedindo para não ficar impune o
massacre em São Félix do Xingú . Padre Modino – CELAM . Mais um massacre na
Amazônia, desta vez as vítimas fazem parte de uma família de camponeses: são
eles, José Gomes, conhecido como Zé do Lago, de 61 anos, sua esposa Marcia Nunes
Lisboa, 39 anos, e sua filha Joane Nunes Lisboa, 17 anos. No último domingo, 9
de janeiro, seus corpos foram encontrados na propriedade familiar, no município
de São Félix do Xingu, Pará.Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-01/mais-um-massacre-em-saofelix-do-xingu.html
Fonte: Outras Palavras
Data: 2022-01-12
Título: Governo entrega aos bancos os dados de milhões
Descrição: Imenso lote de dados biométricos e biográficos é oferecido à
“degustação” de 109 entidades financeiras. Além de violarem privacidade,
informações são essenciais para acumulação de capital. Agência reguladora ignora
escândalo
Url : https://outraspalavras.net/mercadovsdemocracia/governo-entrega-aos-bancosos-dados-de-milhoes/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Relatório destaca uso de pesticidas proibidos pela UE no Brasil
Descrição: Trabalho de grupos ambientalistas alemães aponta que Brasil é o
terceiro país que mais usa defensivos agrícolas, vários deles altamente
perigosos. Pesticidas intoxicam 400 mil de agricultores por ano no mundo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/relatório-destaca-uso-de-pesticidas-proibidospela-ue-no-brasil/a-60404475?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-13 18:46:23
Título: Sob pressão, Twitter diz remover 7 posts de desinformação de covid por
hora, 'É pouco', dizem especialistas
Descrição: Cobrada por usuários e na Justiça, rede social suspendeu contas do
empresário Luciano Hang e do pastor Silas Malafaia por violarem suas regras de
fake news sobre a pandemia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59974414?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 19:44:44
Título: Estimulados por Bolsonaro, negacionistas promovem campanha antivacina
com panfletos, vídeos e site
Descrição: O infectologista Marcos Caseiro responsabilizou o presidente Jair
Bolsonaro pela disseminação do negacionismo antivacina e cobrou a adoção de
medidas para coibir essa postura
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaristas-promovem-campanhaantivacina-panfletos-videos-e-site/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 14:20:27
Título: Human Rights Watch lista ameaças de Bolsonaro à democracia em relatório
Descrição: No texto, a ONG internacional cita perigos do governo Bolsonaro, como
os ataques sucessivos às urnas eletrônicas, desrespeito às recomendações da OMS
durante a pandemia e destruição do meio ambiente e da Amazônia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/human-rights-watch-bolsonarorelatorio/
Fonte: MST
Data: 2022-01-12
Título: O ano da esperança de mudanças
Descrição: Por João Pedro Stedile. Da Folha de São Paulo. Não conseguimos mudar
o governo, apesar dos crimes cometidos e de mais de 130 pedidos de impeachment,
mas recuperamos no ano passado as ruas com mobilizações expressivas em mais de
500 cidades do país. A partir desse processo, começamos 2022 com a unidade das
forças populares em torno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e recolocando-o como
porta-voz das necessidades urgentes de mudanças na política e na economia
nacional.
Url : https://mst.org.br/2022/01/12/o-ano-da-esperanca-de-mudancas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 21:10:54
Título: Exame/Ideia: Lula lidera, cresce na pesquisa espontânea e avança entre
os evangélicos
Descrição: O petista venceria em todos os cenários de 2º turno considerados, no
1º, lidera, seguido de longe por Bolsonaro e Moro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/exame-ideia-lula-lidera-com-folgacresce-na-pesquisa-espontanea-e-avanca-entre-os-evangelicos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 16:27:18
Título: Lula: ‘Só um psicopata como Jim Jones seria capaz de repetir as
insanidades de Bolsonaro’
Descrição: O petista, líder da pesquisas para as eleições presidenciais,
disparou contra a condução do combate à pandemia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-so-um-psicopata-comojim-jones-seria-capaz-de-repetir-as-insanidades-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 23:56:54
Título: Lula realiza primeiro encontro do ano com Dilma
Descrição: O ex-presidente Lula publicou uma foto nesta quinta-feira sinalizando
que se encontrará com a ex-presidenta Dilma Rousseff mais vezes neste ano
eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-realiza-primeiro-encontro-do-anocom-dilma/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-13
Título: Saiba como nova reforma Trabalhista de Bolsonaro prejudica o trabalhador
Descrição: Quatro anos depois da “reforma” Trabalhista promovida pelo golpista
Michel Temer (MDB), o governo de Jair Bolsonaro (PL) encomendou um estudo para
embasar uma nova redução dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Trata-se de

um documento de 262 páginas criado pelo Grupo de Altos Estudos do Trabalho
(GAET), que foi entregue ao Conselho Nacional do Trabalho no final de novembro
de 2021. O documento que Bolsonaro tenta emplacar pode alterar até 330 pontos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com 110 regras novas, 180 alterações e
40 revogações. Na contramão de países como a Espanha, cujo governo revogou a
reforma trabalhista neoliberal – medida que recebeu o apoio do ex-presidente
Lula -, o ocupante do Palácio do Planalto quer acabar de vez com os direitos
conquistados pela classe trabalhadora brasileira.
Url : https://ce.cut.org.br/noticias/nova-reforma-trabalhista-do-bolsonarosaiba-como-ela-prejudica-o-trabalhador-762d
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: O músico brasileiro Chico Buarque prepara um novo álbum
Descrição: Brasília, 13 de janeiro (Prensa Latina) O renomado músico brasileiro
Chico Buarque está preparando um novo álbum de estúdio com canções inéditas e
irá promovê-lo em uma turnê nacional, informou hoje a mídia local.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501552&SEO=musico-brasilenochico-buarque-prepara-nuevo-disco
Fonte: Congresso em Foco
Título: OAB vai ao STF contra PEC dos Precatórios
Descrição: Seis entidades de operadores de direito e de servidores públicos,
entre elas o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, protocolaram uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF)
pedindo que sejam suspensos os efeitos das emendas resultantes da PEC dos
Precatórios, bem como para que todas sejam consideradas inconstitucionais.
Diversos [ ]The post OAB vai ao STF contra PEC dos Precatórios appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/oab-e-outras-entidadesacionam-stf-contra-pec-dos-precatorios/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Sindicato do Judiciário adere às manifestações do dia 18
Descrição: O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério
Público da União (Sindjus-DF), anunciou que aderiu às manifestações do dia 18 de
janeiro para pressionar o governo por reajustes para o funcionalismo. O
movimento é uma reação ao fato de o governo, no Orçamento, ter concedido
reajuste somente às carreiras policiais. A adesão do [ ]The post Sindicato do
Judiciário adere às manifestações do dia 18 appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/sindicato-do-judiciario-adereas-manifestacoes-do-dia-18/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 02:06:02
Título: Chuvas e mineração: a fatura chegou! – Por Beatriz Cerqueira e Rogério
Correia
Descrição: Enchentes de Minas revelam lado perverso do marco regulatório frouxo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/chuvas-e-mineracao-a-fatura-chegou-porbeatriz-cerqueira-e-rogerio-correia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 17:52:00
Título: Fórum Social Mundial Justiça e Democracia e Fórum Social das
Resistências 2022 são adiados
Descrição: Eventos que ocorreriam, no final de janeiro, em Porto Alegre, foram
adiados em razão da crescente onda de casos de covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/forum-social-mundial-justica-edemocracia-e-forum-social-das-resistencias-2022-sao-adiados
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Príncipe Andrew perde títulos reais e militares
Descrição: Envolvido em escândalo de abuso sexual de menores, ele não poderá
mais ser chamado de “Vossa Alteza Real”, após juiz nos EUA rejeitar arquivamento
de denúncia contra ele. Rainha Elizabeth 2ª aprovou a decisão.

Url :https://www.dw.com/pt-br/príncipe-andrew-perde-títulos-reais-e-militares/a60419489?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 17:37:44
Título: Policiais militares do Rio têm baixa adesão à campanha de vacinação
contra a covid-19
Descrição: Apenas 45% dos PMs da ativa estão com as duas doses da vacina e 70%
dos agentes tomaram a primeira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/policiais-militares-do-rio-tembaixa-adesao-a-campanha-de-vacinacao-contra-a-covid-19
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 13:59:40
Título: MP de Minas vai recorrer para manter julgamento do crime de Brumadinho
em âmbito estadual
Descrição: Mudança para Justiça Federal foi a pedido do ex-presidente da Vale,
um dos réus, STJ julgou procedente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/mp-de-minas-vai-recorrer-paramanter-julgamento-do-crime-de-brumadinho-em-ambito-estadual
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 13:52:41
Título: No fim de 2021, governador de MG assinou cinco acordos com mineradoras
para ampliar extração
Descrição: Movimento denuncia que Romeu Zema tem favorecido setor minerário,
colocando a população do estado em risco constante
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/no-fim-de-2021-governador-de-mgassinou-cinco-acordos-com-mineradoras-para-ampliar-extracao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 13:11:31
Título: RJ: \Sem dados reais sobre favelas, como vai ter política pública?\, diz
morador do Jacarezinho
Descrição: Programa Papo na Laje desta quinta (13) mostra como a pandemia
apontou a urgência de produzir dados sobre as comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/rj-sem-dados-reais-sobrefavelas-como-vai-ter-politica-publica-diz-morador-do-jacarezinho
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-13 13:08:45
Título: Ataque a podcaster por abrir vaga a negras e indígenas reacende debate
sobre ações afirmativas
Descrição: Para professor da Unesp, o caso explicita dificuldade do Brasil em
enfrentar desigualdades históricas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/13/ataque-a-podcaster-por-abrirvaga-a-negras-e-indigenas-reacende-debate-sobre-acoes-afirmativas
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 21:00:16
Título: Reunião com Guedes foi ‘frustrante’, diz sindicato de auditores fiscais
da Receita
Descrição: A expectativa é de que o movimento se intensifique, segundo
presidente da organização
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/reuniao-com-guedes-foi-frustrantediz-sindicato-de-auditores-fiscais-da-receita/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 20:33:09
Título: Erika Hilton vai à Justiça contra decreto de Bolsonaro que libera
viagens de ministros em classe executiva
Descrição: A vereadora de São Paulo diz que o decreto cria privilégios e aumenta
gastos dos recursos públicos

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/erika-hilton-vai-a-justica-contradecreto-de-bolsonaro-que-libera-viagens-de-ministros-em-classe-executiva/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 19:45:49
Título: ‘O Brasil tem crescido. No ano passado, o crescimento foi negativo’, diz
Bolsonaro
Descrição: Em live, o ex-capitão alegou que seu governo 'desperta a atenção do
mundo todo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/o-brasil-tem-crescido-no-anopassado-o-crescimento-foi-negativo-diz-bolsonaro2/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 19:45:11
Título: Helder Barbalho é 5º governador com Covid, confira políticos infectados
em 2022
Descrição: A onda de infecções entre a classe política coincide com o aumento do
número de casos de Covid no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/helder-barbalho-e-5o-governadorcom-covid-confira-politicos-infectados-em-2022/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 19:36:21
Título: Bolsonaro quer ‘pacote de bondades’ a PMs e bombeiros antes da eleição
Descrição: O presidente planeja aceno a duas categorias consideradas
estratégicas para o seu plano de reeleição neste ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-quer-pacote-de-bondadesa-pms-e-bombeiros-antes-da-eleicao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 19:03:55
Título: Após ‘polêmica’ sobre vacinação de militares, comando do Exército se
reúne com Bolsonaro
Descrição: A reunião ocorre dias depois de a Força divulgar diretrizes sobre a
imunização e a adoção de outras medidas de prevenção à Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-polemica-sobre-vacinacao-demilitares-comando-do-exercito-se-reune-com-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 18:54:53
Título: Passageira expulsa mulher do Metrô em SP por não usar máscara
Descrição: O uso da proteção é obrigatório no transporte público durante a
pandemia da Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/passageira-expulsa-mulher-dometro-em-sp-por-nao-usar-mascara/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 18:35:03
Título: Moraes manda PF ouvir 14 pessoas sobre vídeo em que Jefferson, do
hospital, ataca o STF
Descrição: Na gravação, realizada em outubro do ano passado, o bolsonarista diz,
entre outras coisas, orar 'em desfavor do Xandão'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-manda-pf-ouvir-14pessoas-sobre-video-em-que-jefferson-do-hospital-ataca-o-stf/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 18:09:06
Título: PT atrai correligionários de Ciro e filia 12 prefeitos no Ceará
Descrição: A legenda passa a ter no Estado 29 prefeitos, alta de 70% em relação
ao contingente anterior
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-atrai-correligionarios-de-ciroe-filia-12-prefeitos-no-ceara/
Fonte: CartaCapital

Data: 2022-01-13 17:52:18
Título: Suprema Corte dos EUA bloqueia decisão de Biden de impor vacinação nas
empresas
Descrição: Os seis juízes conservadores da corte votaram contra a iniciativa
anunciada por Biden em setembro para que a vacinação ou os testes de covid
semanais fossem obrigatórios nas grandes empresa
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/suprema-corte-dos-eua-bloqueiadecisao-de-biden-de-impor-vacinacao-nas-empresas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 17:51:01
Título: Por ‘regalias’ na Papuda, Luiz Estevão pega mais nove anos de reclusão
Descrição: As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios. O processo tramita em segredo de Justiça. Cabe recurso da
decisão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/por-regalias-na-papuda-luizestevao-pega-mais-nove-anos-de-reclusao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 17:33:17
Título: Temer diz ter sido procurado por ‘pessoa elegante ligada a Lula’ e
confirma que parte do MDB quer apoiar o PT na eleição
Descrição: O ex-presidente, que chegou ao poder após o golpe de 2016, ainda
declarou que 'conversar é o que tipifica a democracia'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-diz-ter-sido-procurado-porpessoa-elegante-ligada-a-lula-e-confirma-que-parte-do-mdb-quer-apoiar-o-pt-naeleicao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-13 17:02:04
Título: Com novos ataques ao STF, Bolsonaro ‘eriça sentimentos’ e ‘não colabora
para harmonia’, diz Temer
Descrição: Nesta semana, o ex-capitão retomou a ofensiva contra ministros
Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso, vinculando-os à campanha do PT
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/com-novos-ataques-ao-stfbolsonaro-erica-sentimentos-e-nao-colabora-para-harmonia-diz-temer/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 09:24:40
Título: “Não falo que é impossível”, diz Kassab sobre apoio do PSD a Lula
Descrição: Kassab ainda sinaliza a possibilidade de apoiar Lula ao afirmar que
Pacheco ainda \está avaliando a candidatura à Presidência\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-falo-que-e-impossivel-diz-kassabsobre-apoio-do-psd-a-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 09:03:04
Título: Colapso na Saúde: um ano depois, Manaus vive nova explosão de casos de
covid
Descrição: O número de novos casos confirmados com exames sofreu um aumento de
mais de 4.300% nas primeiras duas semanas do ano
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/colapso-na-saude-um-ano-depoismanaus-vive-nova-explosao-de-casos-de-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 01:13:26
Título: UFPR aprova exigência de passaporte da vacina para entrar na instituição
Descrição: “A universidade cumpre o seu papel de liderança de modo correto,
exercendo o princípio da autonomia universitária como foi definido pelo STF\,
diz o reitor Ricardo Marcelo Fonseca
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ufpr-aprova-passaporte-da-vacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 01:07:59

Título: PT filia 12 prefeitos e se torna segundo partido com mais prefeituras no
Ceará
Descrição: O PT do Ceará conseguiu atrair prefeitos de 6 partidos, incluindo o
PDT de Ciro Gomes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-filia-12-prefeitos-segundo-partidoprefeituras-ceara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 01:01:47
Título: Moro e a influência dos EUA na política brasileira em 2022 – Por Bruno
Rocha Lima
Descrição: No conjunto das relações de subordinação, valor e lealdade, a Força
Tarefa da Lava Jato, especialmente em Curitiba, era estardalhaço para a
sociedade civil e empresas de mídia do Brasil, e discrição nas relações com a
Justiça dos EUA e o FBI
Url :https://revistaforum.com.br/debates/moro-influencia-dos-eua-politica-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 22:36:18
Título: “Bolsonaro e Moro estão no campo do autoritarismo”, diz Rodrigo Maia
Descrição: O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia participa do Fórum Sindical
desta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-moro-autoritarismo-dizrodrigo-maia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 22:32:25
Título: Terapia em massa no luto coletivo – Por Adriana Mendes
Descrição: Não são apenas as relações humanas que se transformaram depois da
Covid e de Jair Bolsonaro. E vamos ter a chance de nos transformar de novo este
ano, pelo poder do voto
Url :https://revistaforum.com.br/rede/terapia-em-massa-no-luto-coletivo-poradriana-mendes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 21:51:57
Título: Petroleiros denunciam explosão de casos de Covid na Petrobras
Descrição: São 725 infectados, o que caracteriza novo surto de contaminação na
empresa, desde o início pandemia foi registrada a morte de 59 trabalhadores
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-denunciam-explosao-decasos-de-covid-na-petrobras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 20:42:19
Título: Material que transbordou da Mina Pau Branco pode conter rejeitos, diz
deputada do PSOL
Descrição: A denúncia, de Áurea Carolina, se baseia em análise do Movimento
pelas Serras e Águas de Minas, parlamentar encaminhou dois ofícios sobre o caso
ao procurador-geral de Justiça do MP-MG
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/material-que-transbordou-da-mina-paubranco-pode-conter-rejeitos-diz-deputada-do-psol/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 19:31:10
Título: Jornalistas são proibidos de entrar em “coletiva” de Queiroga
Descrição: Ao receber lotes da Pfizer de vacina para crianças, ministro deu
declaração sem receber nenhuma pergunta, pois apenas cinegrafistas e fotógrafos
foram autorizados a acompanhar
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornalistas-proibidos-coletiva-queiroga/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 19:30:55
Título: Como grandes meios de comunicação irão se posicionar nas eleições de
2022?

Descrição: No Jornal da Fórum de hoje vamos comentar as tendências da grande
mídia para as eleições nacionais de outubro, além de perspectivas para uma
regulamentação dos meios de comunicação. Convidados: Altamiro Borges, presidente
do Insttituo Barão de Itararé, Renata Mielli, secretaria geral do Barão de
Itararé, Marcos Dantas, professor de Comunicação da UFF, e Felipe [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-grandes-meios-de-comunicacao-iraose-posicionar-nas-eleicoes-de-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 18:59:17
Título: Crise: Brasil terá 3ª pior taxa de expansão do PIB no mundo em 2022, diz
ONU
Descrição: Entre mais de 170 países, apenas Mianmar e Guiné Equatorial terão
desempenho mais fraco do que o Brasil de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/economia/crise-brasil-tera-3a-pior-taxa-deexpansao-do-pib-no-mundo-em-2022-diz-onu/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 18:08:51
Título: Nova CPI da Covid acaba com “estranhíssimo apagão” na Saúde, diz Renan
Calheiros
Descrição: O senador afirma que “pode até ser coincidência, mas isso só reforça
as suspeitas. Não adiante apagar pistas, elas podem ser rastreadas”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nova-cpi-da-covid-acaba-comestranhissimo-apagao-na-saude-diz-renan-calheiros/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 17:11:55
Título: “PT vai assinar nova CPI da Covid, mas quero aprofundar o debate”, diz
Humberto Costa
Descrição: O senador declarou que receia que, em função da eleição, que já é um
fato concreto, “não se consiga envolver a população, como ocorreu na primeira
comissão”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-vai-assinar-nova-cpi-da-covid-masquero-aprofundar-o-debate-diz-humberto-costa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 16:19:57
Título: “Nunca imaginei que sofreria censura em 2021”, diz Juremir Machado,
demitido do Correio do Povo
Descrição: Desligado do jornal gaúcho, jornalista contou ao Fórum Onze e Meia
como o espaço de liberdade foi diminuindo aos poucos após o veículo se \
bolsonarizar\: \Fazia como na época da ditadura\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/censura-juremir-machado-correio-dopovo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 13:30:53
Título: Caiu na rede: mulher esculacha bolsonarista sem máscara em supermercado
do Sul, veja vídeo
Descrição: Vídeo começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira,
sujeito que se dizia Illuminati afinou quando foi interpelado
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/caiu-na-rede-mulher-esculachabolsonarista-sem-mascara-em-supermercado-do-sul-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 12:05:23
Título: Bonner leva Jornal Nacional aos TTs após “traduzir” nota “Rolando Lero”
da Presidência
Descrição: A nota tenta explicar as razões do governo ter liberado voos na
classe executiva para seus ministros
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bonner-leva-jornal-nacional-aostts-apos-traduzir-nota-rolando-lero-da-presidencia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 11:00:33
Título: Joaquim Barbosa votará em Lula no segundo turno por considerar Bolsonaro
“abjeto”, diz jornalista
Descrição: Ex-ministro do STF afirmou durante a semana que jamais aceitaria ser
vice na chapa do ex-juiz Sérgio Moro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/joaquim-barbosa-votara-em-lula-nosegundo-turno-por-considerar-bolsonaro-abjeto-diz-jornalista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 09:40:49
Título: Após Luciano Hang no Twitter, Malafaia é bloqueado no YouYube
Descrição: A razão do bloqueio aos dois é basicamente a mesma: negacionismo com
relação à vacina
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-luciano-hang-no-twittermalafaia-e-bloqueado-no-youyube/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-13 00:49:30
Título: Infectologista chama redução do isolamento de “absurdo” e faz alerta
sobre pandemia: “Vai piorar”
Descrição: Ministério da Saúde adotou nova regra que reduz para 5 dias o
isolamento de pacientes com Covid assintomáticos, o que para o médico Marcos
Caseiro é uma \invenção\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/infectologista-reducao-isolamentoabsurdo-pandemia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-13 03:00:00
Título: Caso Prevent Senior é um capítulo de horror e transgressão ética na
história da gestão em saúde no Brasil. Entrevista especial com Fernando Hellmann
Descrição:
Quando 2021 já se aproximava do final, nesse segundo ano da pandemia no Brasil,
revelou-se um dos maiores escândalos em gestão de saúde no país: o caso
http://www.ihu.unisinos.br/615876-caso-prevent-senior-e-um-capitulo-de-horror-etransgressao-etica-na-historia-da-gestao-em-saude-no-brasil-entrevista-especialcom-fernando-hellmann
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-13 03:00:00
Título: O risco de extinção da espécie nos obriga a repensar o papel do ser
humano na criação. Entrevista especial com Alexandre Martins e Felipe Mello
Descrição:
O atual momento histórico, marcado pela emergência e sobreposição de múltiplas
crises, leva os pesquisadores mais pessimistas [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615911-o-risco-de-extincao-da-especie-nosobriga-a-repensar-o-papel-do-ser-humano-na-criacao-entrevista-especial-comalexandre-martins-e-felipe-mello
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-14 04:30:28
Título: Documentário sobre Leila Diniz chega ao streaming: 'Nunca mais tive uma
amiga como ela', diz diretora
Descrição: Em 2015, a atriz e cineasta Ana Maria Magalhães levou um choque ao
ouvir dorestaurador Fabio Fraccarolli que seu filme estava morrendo. Ele não se
referiaaos clássicos do cinema brasileiro em que ela atuara nos anos 1970, como
“Quandoo carnaval chegar”, de Cacá Diegues, ou “Como era gostoso o meu francês”,
de Nelson Pereira dos Santos, mas a “Já que ninguém me tira pra
dançar”,documentário que ela dirigira, em 1982, sobre Leila Diniz, atriz que
morreu emum desastre aéreo em 1972, aos 27 anos.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/documentario-sobre-leila-dinizchega-ao-streaming-nunca-mais-tive-uma-amiga-como-ela-diz-diretora-25352245
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2022-01-13 00:00:00
Título: Lula fará no México contraponto à política internacional de Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usará sua viagem ao
México, no mês que vem, para reforçar a defesa da integração da América Latina,
bandeira da pré-candidatura dele à Presidência e também de seu anfitrião, o
presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador.Leia mais (01/13/2022 20h22)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/lula-fara-no-mexico-contraponto-a-politicainternacional-de-bolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-13 00:00:00
Título: Luiz Estevão é condenado por corromper policiais em troca de regalias na
prisão
Descrição: A Justiça do Distrito Federal condenou o ex-senador Luiz Estevão a
nove anos e nove meses de prisão, em regime inicial fechado, por regalias
recebidas enquanto cumpria pena no presídio da Papuda.Leia mais (01/13/2022 19h40)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/luiz-estevao-e-condenado-por-corromper-policiais-em-troca-deregalias-na-prisao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-13 00:00:00
Título: Voo em classe executiva beneficia mais de 600 cargos no governo
Bolsonaro
Descrição: A permissão para que ministros e altos funcionários do governo viajem
de classe Executiva abrange mais de 600 cargos e funções de confiança na
administração federal. O número foi informado à Folha pelo Ministério da
Economia.Leia mais (01/13/2022 - 19h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/voo-em-classe-executiva-beneficia-mais-de-600-cargos-nogoverno-bolsonaro.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-13 18:11:00
Título: Comissão aprova isenção de ITR para imóveis rurais e urbanos com mais de
30% de reserva
Descrição: A proposta também amplia o rol de atividades permitidas em reservas
particulares
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/844341-comissao-aprova-isencao-de-itrpara-imoveis-rurais-e-urbanos-com-mais-de-30-de-reserva/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-13 18:02:00
Título: Projeto obriga emissoras de TV a pagar auxílio emergencial a artistas
Descrição: Conforme a proposta, artistas receberiam 2% do faturamento da obra
veiculada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/844407-projeto-obriga-emissoras-de-tv-apagar-auxilio-emergencial-a-artistas/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 14 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta sexta-feira (14), marcada pelo fim da missão de paz no
Cazaquistão, pelos novos lançamentos de mísseis norte-coreanos e pela retirada
dos títulos militares e patrocínios reais do príncipe britânico Andrew.
Url :https://br.sputniknews.com/20220114/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-sexta-feira-14-de-janeiro-21024986.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-13 18:21:52
Título: Analista: ao recusar ir à posse de Boric no Chile, Bolsonaro impulsiona
política que isola o Brasil
Descrição: Ao fazer constantes declarações demonstrando seu posicionamento
pessoal diante de líderes latino-americanos, Bolsonaro cria graves consequências
para política externa brasileira. A Sputnik Brasil ouviu analista para entender
por que o governo opta por um comportamento não diplomático.
Url :https://br.sputniknews.com/20220113/analista-ao-recursar-ir-a-posse-deboric-no-chile-bolsonaro-impulsiona-politica-que-isola-o-brasil-21017603.html

