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Fonte: Granma - Cuba
Data: 2022-01-14
Título: Para Thiago de Mello, decreto de permanencia
Descrição: Quando um poeta morre, o mundo enfraquece; se o poeta viveu 
apaixonado pelo mundo e lutou por seu bem-estar, e defendeu a saúde da natureza 
e a felicidade humana, dando versos e energia a causas justas, então a dor é 
despertada e deve ser exaltada.
Url : https://www.granma.cu/cultura/2022-01-14/para-thiago-de-mello-decreto-de-
permanencia 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 16:58:35
Título: “Me despeço para permanecer”: morre o poeta Thiago de Mello 
Descrição: Um dos mais conhecidos nomes da literatura brasileira, o amazonense 
morre aos 95 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/me-despeco-para-permanecer-
morre-o-poeta-thiago-de-mello

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 18:34:43
Título: Lula sobre morte de Thiago de Mello: “Sensibilidade e luta pela 
Amazônia”
Descrição: O ex-presidente lamentou a perda do poeta amazonense: “Hoje faz 
escuro, mas nós seguiremos cantando e lutando para construir um Brasil melhor”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-sobre-morte-de-thiago-de-mello-
sensibilidade-e-luta-pela-amazonia/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-14 22:40:57
Título: Mortes de crianças de 5 a 11 anos por covid podem chegar a 800, indica 
estudo
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro critica vacinação infantil, mas dados 
mostram que óbitos seriam maiores do que números oficiais, primeiro lote de 
vacinas chegou na quinta-feira.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59969092?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 15:39:39
Título: Relatório Human Rights 2022: Bolsonaro encorajou práticas criminosas de 
desmatamento 
Descrição: Documento aponta para o menor número de multas por desmatamento na 
Amazônia Legal em 21 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/relatorio-human-rights-2022-
bolsonaro-encorajou-praticas-criminosas-de-desmatamento

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 17:34:28
Título: ONU: Brasil terá 3ª pior expansão do PIB em 2022, à frente de Mianmar e 
Guiné Equatorial
Descrição: Segundo o relatório, o crescimento do PIB brasileiro deve ficar em 
torno de 0,5% neste ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/onu-brasil-tera-3a-pior-
expansao-do-pib-em-2022-a-frente-de-mianmar-e-guine-equatorial/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 12:06:55
Título: Associação repudia ameaça de Bolsonaro a prefeituras e estados que 
adotarem medidas restritivas
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Descrição: Presidente deveria articular resposta nacional à covid-19 e não 
ameaçar autoridades com bloqueio de receitas, diz nota
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/associacao-repudia-ameaca-de-
bolsonaro-a-prefeituras-e-estados-que-adotarem-medidas-restritivas
 
Fonte: MST
Data: 2022-01-14
Título: MST ultrapassa 6 mil toneladas de alimentos doados durante a pandemia
Descrição: Por Lays Furtado. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, por
meio das campanhas de solidariedade, o MST doou mais de 6 mil toneladas de 
alimentos e 1.150.000 marmitas para pessoas e famílias inteiras em situação de 
fome e insegurança alimentar em todas as grandes regiões do país.
O balanço foi feito após a conclusão da campanha Natal Sem Fome, promovida pelo 
Movimento de dezembro até o início de janeiro, onde cerca de 250 mil pessoas 
foram beneficiadas com doações de alimentos, marmitas solidárias e ceias 
especiais natalinas em 24 estados do Brasil.
Url : https://mst.org.br/2022/01/14/mst-ultrapassa-6-mil-toneladas-de-alimentos-
doados-durante-a-pandemia/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-14
Título: Entidades CUTistas preparam luta em defesa dos servidores e do povo
Descrição: Calendário de luta prevê mobilizações contra PEC 32, ruim para os 
servidores e para os brasileiros, por reposição dos salários de todo 
funcionalismo e contra outras medidas de Bolsonaro que prejudicam o povo
Url : https://www.cut.org.br/noticias/entidades-cutistas-preparam-luta-em-
defesa-dos-servidores-e-do-povo-cb6f 

Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-14
Título: Covid: 500 bancários de SP têm diagnóstico confirmado; mais de 250, do Banco do 
Brasil, que desrespeita protocolos
Descrição: Por Cecília Negrão, Spbancários. Já há o registro de 500 bancários 
confirmados com Covid-19, somente na base do Sindicato dos Bancários e 
Financiários de São Paulo, Osasco e Região (Spbancários), na última semana. 
Muitas agências estão sendo fechadas. O Sindicato atua para que os protocolos de
segurança sejam respeitados. Eles incluem a sanitização da agência, afastamento 
de bancários com suspeita de contaminação e testagem dos funcionários próximos. 
Eem função do agravamento da situação, o Comando Nacional dos Bancários pediu 
antecipação da mesa de negociação com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) 
e uma reunião foi marcada para o dia 18/01, às 14h.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/covid-500-bancarios-de-sp-tem-
diagnostico-confirmado-mais-de-250-do-banco-do-brasil-que-desrespeita-
protocolos.html 

Fonte: Poder360
Título: Antaq aprova desestatização da Companhia Docas do ES
Descrição: Edital do leilão da Codesa, que administra o porto de Vitória, deve 
ser publicado na próxima semana
Url :https://www.poder360.com.br/economia/antaq-aprova-desestatizacao-da-
companhia-docas-do-es/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-14
Título: Inundação em Marabá já é a maior em 20 anos e atinge 2 mil famílias
Descrição: Mais de 527 famílias estão em abrigos da prefeitura. Tocantins, 
Maranhão e Piauí ainda têm problemas com enchentes. Chuva diminuiu em Minas, mas
deixou 24 mortos – e desabrigados passam de 28 mil
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/01/inundacao-em-maraba-
ja-e-a-maior-em-20-anos-e-atinge-2-mil-familias/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 17:57:52
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Título: Seca no RS: pequenos agricultores temem \faltar água para beber\ se nada
for feito
Descrição: Visita da ministra Tereza Cristina não trouxe soluções práticas, seca
já compromete a subsistência das famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/seca-no-rs-pequenos-
agricultores-temem-faltar-agua-para-beber-se-nada-for-feito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 12:25:43
Título: No Rio de Janeiro, vítima de feminicídio sofria ameaças do ex-marido 
meses antes do crime
Descrição: Bruna Araújo de Souza, de 31 anos, foi morta, na quinta-feira (13), a
tiros e golpes de marreta em São Gonçalo (RJ)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/no-rio-de-janeiro-vitima-de-
feminicidio-sofria-ameacas-do-ex-marido-meses-antes-do-crime
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 12:14:57
Título: DF: mais de 205 mil pessoas ainda não iniciaram a vacinação contra a 
covid-19
Descrição: Secretaria de Saúde prevê aumento de internações e óbitos nas 
próximas semanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/df-mais-de-205-mil-pessoas-
ainda-nao-iniciaram-a-vacinacao-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 11:50:26
Título: Remessa de vacina infantil contra a covid chega nesta sexta-feira ao 
estado do Rio
Descrição: A previsão é que, a partir desta segunda-feira (17), todos os 
municípios possam dar início à vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/remessa-de-vacina-infantil-
contra-a-covid-chega-nesta-sexta-feira-ao-estado-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 10:02:28
Título: Com 44% das intenções de voto, Lula pode vencer eleição no 1º turno, 
aponta pesquisa Ipespe
Descrição: Ex-presidente mantém vantagem na primeira pesquisa divulgada pelo 
instituto em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/com-44-das-intencoes-de-voto-
lula-pode-vencer-eleicao-no-1-turno-aponta-pesquisa-ipespe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-14 07:46:13
Título: Prefeitura de São Paulo viola decisão judicial ao manter comissionados 
em cargos de concursados
Descrição: Justiça de SP constatou que há funções de servidor concursado sendo 
exercidas por funcionários indicados por políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/prefeitura-de-sao-paulo-viola-
decisao-judicial-ao-manter-comissionados-em-cargos-de-concursados
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-15 06:00:39
Título: Mateus Aleluia faz registro ritualístico de afrocanto em um álbum 
grandioso
Descrição: Projeto do cantor e compositor realiza de forma vigorosa conexão 
etnomusical e religiosa de nações africanas com o Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/mateus-aleluia-faz-registro-
ritualistico-de-afrocanto-em-um-album-grandioso/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 21:42:49
Título: ‘Serei candidato ao Senado, com certeza’, diz Datena

https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/seca-no-rs-pequenos-agricultores-temem-faltar-agua-para-beber-se-nada-for-feito
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/seca-no-rs-pequenos-agricultores-temem-faltar-agua-para-beber-se-nada-for-feito
https://www.cartacapital.com.br/cultura/mateus-aleluia-faz-registro-ritualistico-de-afrocanto-em-um-album-grandioso/
https://www.cartacapital.com.br/cultura/mateus-aleluia-faz-registro-ritualistico-de-afrocanto-em-um-album-grandioso/
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/prefeitura-de-sao-paulo-viola-decisao-judicial-ao-manter-comissionados-em-cargos-de-concursados
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/prefeitura-de-sao-paulo-viola-decisao-judicial-ao-manter-comissionados-em-cargos-de-concursados
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/com-44-das-intencoes-de-voto-lula-pode-vencer-eleicao-no-1-turno-aponta-pesquisa-ipespe
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/com-44-das-intencoes-de-voto-lula-pode-vencer-eleicao-no-1-turno-aponta-pesquisa-ipespe
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/remessa-de-vacina-infantil-contra-a-covid-chega-nesta-sexta-feira-ao-estado-do-rio
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/remessa-de-vacina-infantil-contra-a-covid-chega-nesta-sexta-feira-ao-estado-do-rio
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/df-mais-de-205-mil-pessoas-ainda-nao-iniciaram-a-vacinacao-contra-a-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/df-mais-de-205-mil-pessoas-ainda-nao-iniciaram-a-vacinacao-contra-a-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/no-rio-de-janeiro-vitima-de-feminicidio-sofria-ameacas-do-ex-marido-meses-antes-do-crime
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/14/no-rio-de-janeiro-vitima-de-feminicidio-sofria-ameacas-do-ex-marido-meses-antes-do-crime


Descrição: Em dezembro, ele anunciou que apoiará neste ano os tucanos João 
Doria, para a Presidência, e Rodrigo Garcia, para o governo de SP
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/serei-candidato-ao-senado-
com-certeza-diz-datena/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 20:52:10
Título: Bolsonaro pode perder a eleição, mas a extrema-direita não desaparece 
com ele, diz Safatle
Descrição: Para o filósofo, Lula faz pacto com a direita ao escolher Alckmin 
como vice, e seu governo pode representar última etapa da capitulação da 
esquerda
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-pode-perder-a-eleicao-
mas-a-extrema-direita-nao-desaparece-com-ele-diz-safatle/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 20:27:21
Título: ‘Lamentável’, diz prefeito de Araraquara após Bolsonaro requentar fake 
news
Descrição: Não há na cidade registro sobre denúncia envolvendo 'gatos e 
cachorros como alimentos', repetiu Edinho Silva (PT)
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lamentavel-diz-prefeito-de-
araraquara-apos-bolsonaro-requentar-fake-news/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 19:37:24
Título: PGR pede ao STF inquérito sobre supostas ofensas de Kajuru a Gilmar 
Mendes
Descrição: A defesa do senador afirmou que, embora contundentes, as declarações 
são protegidas pela imunidade parlamentar
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pgr-pede-ao-stf-inquerito-
sobre-supostas-ofensas-de-kajuru-a-gilmar-mendes/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 19:00:15
Título: Governo Bolsonaro ‘abandona’ defesa de Moro em processo de Lula contra a
Lava Jato na ONU
Descrição: Após promover, em 2019, uma enfática defesa do ex-juiz, a gestão 
federal diz que decisões do STF tornam a ação 'sem propósito'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-abandona-defesa-
de-moro-em-processo-de-lula-contra-a-lava-jato-na-onu/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 18:31:39
Título: MPF pede que municípios interditem cânions no Lago de Furnas
Descrição: A orientação é para que a medida vigore até que seja feito um 
mapeamento geológico do local
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mpf-pede-que-municipios-
interditem-canions-no-lago-de-furnas/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 15:32:27
Título: Teto do auxílio-saúde para magistrados do TJ-SP sobe para 3.500 reais
Descrição: O novo limite é aproximadamente três vezes maior que o anterior. 
Atualmente, os desembargadores recebem cerca de 35 mil reais de salários, mais 
benefícios
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/teto-do-auxilio-saude-para-
magistrados-do-tj-sp-sobe-para-3-500-reais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-14 14:05:10
Título: Moro recusa convite para debater com os advogados do Prerrogativas
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Descrição: O coordenador do grupo havia dito a CartaCapital duvidar de que o ex-
ministro de Jair Bolsonaro tivesse 'coragem e espírito público' para aceitar o 
debate
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moro-recusa-convite-para-
debater-com-os-advogados-do-prerrogativas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-14 21:39:58
Título: PT e Requião articulam com Lula fim da licitação do pedágio no Paraná
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) e o pré-candidato ao governo do 
Paraná, Roberto Requião (sem partido), articulam com o ex-presidente Lula, líder
nas pesquisas de intenção de votos, o compromisso pelo fim da licitação do 
pedágio tal qual conceberam o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu aliado no 
estado, o  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog 
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-e-requiao-articulam-com-lula-fim-da-
licitacao-do-pedagio-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-14 17:43:36
Título: Milton Alves: Lula e PT acenam com programa contra desmonte neoliberal 
de Bolsonaro e Guedes
Descrição: Por Milton Alves* O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
lidera com folga as pesquisas eleitorais para o pleito presidencial de outubro, 
iniciou o ano pautando o debate sobre uma possível agenda econômica de 
reconstrução do país, devastado pelo golpe de 2016 – com a Ponte para Futuro de 
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/milton-alves-lula-e-pt-acenam-com-programa-
contra-desmonte-neoliberal-de-bolsonaro-e-guedes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-14 15:12:03
Título: Ipespe: Lula, 44%, Bolsonaro, 24%, Moro, 9%, Ciro, 7%, Doria, 2%
Descrição: Pesquisa do Ipespe, antigo Ibope, encomendada pela XP Investimentos, 
confirma o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança do 
primeiro turno da disputa eleitoral para a Presidência em 2022, com 44% das 
intenções de votos. Dentro da margem de erro, de 3,2 pontos, o petista pode 
vencer  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ipespe-lula-44-bolsonaro-24-moro-9-ciro-7-
doria-2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-15 01:58:05
Título: Escondidinho de chuchu – Por Lelê Teles
Descrição: \Lula tá jogando xadrez e os caras tão brincando de dama\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/falaqueeudiscuto/escondidinho-de-chuchu-
por-lele-teles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-15 01:24:37
Título: Alinne Moraes declara voto em Lula: “Única pessoa capaz de tombar 
Bolsonaro”
Descrição: Atriz da Globo, em entrevista, relembrou sua origem humilde e afirmou
que \políticas sociais colocaram carne no prato\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/alinne-moraes-declara-voto-
em-lula-unica-pessoa-capaz-de-tombar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-15 01:08:14
Título: Conhecendo os Evangélicos Progressistas: Movimentos/Coletivos – Por 
pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Como sempre digo aqui na coluna, tratar os evangélicos como um bloco 
monolítico, com um único pensamento e representado pelos pastores/pilantras 
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midiáticos é um erro. O universo evangélico é plural, diverso e há muitos 
evangélicos progressistas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/conhecendo-evangelicos-progressistas-
movimentos-coletivos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 22:40:50
Título: Lula pode interromper o ciclo de barbárie no mundo do trabalho, diz ex-
ministro Miguel Rossetto
Descrição: Miguel Rossetto, que foi ministro do Trabalho no governo Dilma, 
defendeu que Lula reveja a reforma trabalhista de Temer durante entrevista ao 
Programão da Fórum, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-pode-interromper-barbarie-no-
mundo-do-trabalho-diz-ex-ministro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 20:20:48
Título: Sindicato denuncia perseguição a gestores de escola no DF, veja vídeo
Descrição: Diretor e vice-diretora da Escola Classe 01 do Paranoá são exonerados
por falsa acusação de que meninos e meninas frequentam o banheiro ao mesmo tempo
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/sindicato-denuncia-perseguicao-a-
gestores-de-escola-no-df-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 17:20:02
Título: Prerrogativas responde ataque de Moro com desafio para debate: “Falta de
caráter”
Descrição: “A gente fez um convite público para um debate muito honesto, muito 
transparente sobre o sistema de Justiça. Nós esperamos que ele tenha coragem 
para aceitar”, diz Marco Aurélio de Carvalho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prerrogativas-responde-ataque-de-moro-
com-desafio-para-debate-falta-de-carater/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 17:05:49
Título: Governo Bolsonaro quer aumento do fundão eleitoral, que pode voltar a R$
5,7 bilhões
Descrição: Durante a votação da proposta orçamentária, foi aprovado um valor 
menor do que o previsto por Bolsonaro, o que abriu um impasse dentro do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-aumento-fundao-eleitoral-57-
bilhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 16:26:51
Título: Desesperado com pesquisas, Bolsonaro volta a atacar lisura das eleições
Descrição: O presidente voltou a dizer que teria ganho no primeiro turno em 
2018, além disso, também afirmou que cada tese defendida por ele com relação ao 
coronavírus se comprovou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desesperado-com-pesquisas-bolsonaro-
volta-a-atacar-lisura-das-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 11:58:48
Título: Bolsonarista, prefeito de Bagé (RS) expõe identidade visual de repórter 
investigativo da Globo
Descrição: Em vídeo publicado nas redes sociais, Divaldo Pereira Lara mostra o 
rosto de Giovani Grizotti, que fez uma reportagem sobre denúncias de corrupção 
envolvendo o parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeito-de-bage-reporter-
investigativo-da-globo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-14 01:07:59
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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-partido-
prefeituras-ceara/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-15 06:03:46
Título: Veja vídeos: Tsunami atinge Tonga após erupção de vulcão submarino
Descrição: TONGA — A erupção de um vulcão submarino causou um tsunami em Tonga, 
no Oceano Pacífico, neste sábado. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/veja-videos-tsunami-atinge-tonga-apos-
erupcao-de-vulcao-submarino-25355687
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-14 00:00:00
Título: Banido de outras plataformas, Allan dos Santos usa Telegram para atacar 
vacinas e STF
Descrição: Banido de outras plataformas, o influenciador Allan dos Santos vem 
usando livremente o Telegram para difundir informações contrárias à vacinação 
contra a Covid-19, críticas ao STF e alertas sobre a \ameaça comunista\, entre 
outros pontos da agenda bolsonarista.Leia mais (01/14/2022 - 21h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/banido-de-outras-plataformas-allan-dos-santos-usa-
telegram-para-atacar-vacinas-e-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-14 00:00:00
Título: PT organiza rede nacional e quer criar 5.000 comitês para campanha de 
Lula até maio
Descrição: O Partido dos Trabalhadores vai realizar um seminário nos dias 31 de 
janeiro e 1º de fevereiro com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), em que apresentará a RAP (Rede Nacional de Comitês de Atuação 
Partidária). O evento é organizado pela liderança do partido na Câmara dos 
Deputados.Leia mais (01/14/2022 - 14h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/pt-organiza-rede-nacional-e-quer-criar-5000-comites-
para-campanha-de-lula-ate-maio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-14 00:00:00
Título: Facebook enfrenta ação no Reino Unido de US$ 3,2 bi por domínio de 
mercado
Descrição: Facebook enfrenta uma ação coletiva de mais de 2,3 bilhões de libras 
(US$ 3,2 bilhões, R$ 17,7 bi) no Reino Unido por alegações de que abusou de seu 
domínio de mercado ao explorar os dados pessoais de 44 milhões de usuários.Leia 
mais (01/14/2022 - 15h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/01/facebook-enfrenta-acao-no-reino-unido-de-us-32-bi-por-dominio-de-
mercado.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-14 23:56:08
Título: Benjamin Netanyahu está pronto para se declarar culpado
Descrição: O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu assinará um 
acordo judicial, talvez até na próxima semana, confessando sua culpa, garantem 
os promotores do caso.
Url :https://br.sputniknews.com/20220114/benjamin-netanyahu-esta-pronto-para-se-
declarar-culpado-21036842.html
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-14 07:05:38
Título: Candidato do Partido Comunista Português: 'Brasil põe em causa aspectos 
fundamentais da democracia'
Descrição: Quarto colocado nas eleições presidenciais de Portugal em 2021 e 
candidato a deputado pelo Partido Comunista Português (PCP) nas legislativas 
antecipadas de 30 de janeiro, o ex-eurodeputado João Ferreira é o segundo 
entrevistado nesta série de conversas da Sputnik Brasil com lideranças 
partidárias lusitanas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220114/brasil-poe-em-causa-aspectos-
fundamentais-da-democracia-diz-lider-do-partido-comunista-portugues-
21019729.html
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