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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dia de Martin Luther King nos EUA: marcha para a votação
Descrição: 17 de janeiro de 2022, Washington, Jan 17 (Prensa Latina). A família
do Reverendo Martin Luther King Jr. liderará a marcha anual na capital dos
Estados Unidos hoje para homenagear o líder dos direitos civis assassinado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502070&SEO=dia-martin-lutherking-en-eeuu-marcha-por-el-voto
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 09:04:41
Título: Datafolha: 79% aprovam vacinação de crianças e maioria acha que
Bolsonaro atrapalha
Descrição: Entre as mulheres, 61% acham que o presidente mais atrapalha. Elas
também são as que mais concordam com a imunização
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/datafolha-79-aprovam-vacinacao-decriancas-e-maioria-acha-que-bolsonaro-atrapalha/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-16
Título: Com tendência de alta, Brasil chega a 23 milhões de casos confirmados de
covid
Descrição: Marca atingida hoje corresponde a quase 11% da população brasileira.
Média móvel se multiplicou por 17 em um mês, de 4 mil para 68 mil registros
diários
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/tendencia-dealta-pais-23-milhoes-de-casos-covid/
Fonte: Montedo
Data: 2022-01-16
Título: MPF abre investigações contra ex-chefe de divisão da AMAN
Descrição: Procuradoria aponta irregularidades na adesão a pregões e dispensa de
licitações. Por Laísa Dall’Agnol. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro
abriu na última semana três investigações contra o coronel do Exército José
Rozário Araújo Monti, ex-chefe da divisão de Logística da Academia Militar das
Agulhas Negras – alma mater de Bolsonaro. Segundo a Procuradoria, há indícios
que apontam para suspeita de improbidade administrativa.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/16/mpf-abre-investigacoes-contra-exchefe-de-divisao-da-aman/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-17
Título: Funk na lancha e vadiagem derrubaram aprovação de Bolsonaro entre os
evangélicos
Descrição: As férias de Jair Bolsonaro, seus passeios de jet-ski, seu funk na
lancha ao lado de uma mulher de biquíni e sua insensibilidade enquanto a Bahia
sofria com as enchentes derrubaram sua aprovação entre os evangélicos, segundo
aponta a coluna política do jornal Estado de S. Paulo, nesta segunda-feira. A
imagem de que Jair Bolsonaro não trabalha, não tem empatia e pensa apenas no seu
bem-estar pessoal ajudaram a ampliar sua rejeição entre os evangélicos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/funk-na-lancha-e-vadiagem-derrubaramaprovacao-de-bolsonaro-entre-os-evangelicos
Fonte: Vermelho
Data: 2022-01-16
Título: Auxílio Brasil deixa de beneficiar 75% de famílias, apesar do aumento da
pobreza
Descrição: Em mais de mil municípios, 3 de cada 4 beneficiários de alguma renda
emergencial ficam sem ajuda do governo Bolsonaro

Url : https://vermelho.org.br/2022/01/16/auxilio-brasil-deixa-de-beneficiar-75de-familias-apesar-do-aumento-da-pobreza/
Fonte: Poder360
Título: Bahia chega a 27 mortos e 30.000 desabrigados pelas chuvas
Descrição: 62.156 pessoas estão desalojadas e 190 municípios decretaram situação
de emergência por causa das chuvas
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/bahia-chega-a-27-mortos-e-30-000desabrigados-pelas-chuvas/
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa manifesta proximidade ao Brasil atingido pelas enchentes
Descrição: Após a oração mariana deste II Domingo do Tempo Comum, o Papa
Francisco lembrou aqueles que perderam a vida nas enchentes causadas pelas
fortes chuvas que desde o início do mês de dezembro têm atingido vários Estados
do Brasil. Tendo atingido inicialmente a Bahia e Minas Gerais, já são dez
Estados castigados pelas chuvas e consequentes enchentes
Leia
tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-01/papa-francisco-manifestaproximidade-brasil-inundacoes-vitimas.html
Fonte: Congresso em Foco
Título: Três barragens em MG seguem em nível máximo de emergência, aponta ANM
Descrição: Três barragens de minérios em Minas Gerais seguem em risco máximo de
emergência, segundo informação atualizada na sexta-feira (14), com potencial de
ruptura iminente. A avaliação vem de técnicos da Agência Nacional de Mineração,
que sobrevoa diariamente o estado de Minas Gerais, afetado nas últimas semanas
por fortes chuvas. Das três barragens com risco máximo,
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/tres-barragens-em-mg-seguemem-nivel-maximo-de-emergencia-diz-anm/
Fonte: Poder360
Título: Globo tem R$ 12,1 bi em caixa e aplicações e não vai falir, diz
Bloomberg
Descrição: Reportagem indica que emissora tem uma das estruturas financeiras
mais fortes da América Latina
Url :https://www.poder360.com.br/midia/globo-tem-r-121-bi-em-caixa-e-aplicacoese-nao-vai-falir-diz-bloomberg/
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro critica Globo e volta a culpar governadores por inflação
Descrição: Presidente acusa emissora de culpá-lo diariamente pela inflação no
Brasil
Url :https://www.poder360.com.br/economia/bolsonaro-critica-globo-e-volta-aculpar-governadores-por-inflacao/
Fonte: Poder360
Título: Sob pressão, Boris Johnson corta financiamento da BBC
Descrição: Medida é adotada em momento em que primeiro-ministro é pressionado a
renunciar ao cargo
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/sob-pressao-boris-johnson-cortafinanciamento-da-bbc/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Militares avaliam retorno a uma posição política mais discreta
Descrição: Durante o governo Michel Temer, quando comandava o Exército o general
Eduardo Villas Boas, pesquisas encomendadas pela força apontavam para índices
altos de confiabilidade da sociedade com relação à instituição. Foi a partir
dessas informações que Villas Boas começou a ensaiar uma política de maior
aproximação dos temas políticos. Antes mesmo de o presidente Jair [ ]The post
Militares avaliam retorno a uma posição política mais discreta appeared first on
Congresso em Foco.

Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/militares-avaliam-retornoa-uma-posicao-politica-mais-discreta/
Fonte: Xinhua
Título: PIB da China cresce 8,1 % en 2021
Url : http://spanish.news.cn/2022-01/17/c_1310427471.htm
Fonte: RT en Español
Data: 2022-01-17 08:28:43
Título: O México apreende mais de 380.000 unidades de cereais da Kellogg com
imagens animadas em sua rotulagem.
Descrição: De acordo com a regulamentação local, tais produtos não podem incluir
em suas embalagens caracteres ou elementos que promovam seu consumo por
crianças.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/417112-mexico-inmovilizar-cerealeskellogg-imagenes?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-16 14:16:14
Título: Vacinação infantil: Brasil recebe segundo lote com 1,2 milhão de doses
da Pfizer
Descrição: Farmacêutica antecipou nova remessa, e imunizantes devem chegar aos
estados até terça-feira (18)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/16/vacinacao-infantil-brasilrecebe-segundo-lote-com-1-2-milhao-de-doses-da-pfizer
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-16 10:01:35
Título: “É urgente rever o processo de fiscalização e segurança de barragens”,
diz professor da UFMG
Descrição: Principal reservatório da Grande Belo Horizonte é rodeado por 11
barragens de rejeitos, sete delas em situação de risco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/16/e-urgente-rever-o-processo-defiscalizacao-e-seguranca-de-barragens-diz-professor-da-ufmg
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-16 17:28:39
Título: Bares e restaurantes de SP começam a exigir comprovante de vacinação
Descrição: Parte dos estabelecimentos exige comprovante, mas maioria dos
estabelecimentos prefere adotar medidas como o distanciamento das mesas, oferta
de álcool em gel e o uso de máscaras
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bares-e-restaurantes-de-spcomecam-a-exigir-comprovante-de-vacinacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-16 16:27:58
Título: Reconstrução do País vem do fim da fome e garantia a estudo e trabalho,
diz Lula
Descrição: Ex-presidente também afirmou que, nos governos do PT, o Brasil foi um
exemplo mundial de combate à miséria e à desigualdade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/reconstrucao-do-pais-vem-do-fimda-fome-e-garantia-a-estudo-e-trabalho-diz-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-16 13:45:51
Título: Príncipe Harry tenta recuperar sua proteção policial no Reino Unido
Descrição: Harry e Meghan perderam o direito depois que saíram da família real
em 2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/principe-harry-tenta-recuperar-suaprotecao-policial-no-reino-unido/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-16 09:16:55
Título: Como enfrentar as fake news

Descrição: Aos presidenciáveis de 2022 e além, eu recomendaria: não gastem mais
de um segundo desmentindo o que pouco importa se é mentira
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/como-enfrentar-as-fake-news/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-16 23:40:33
Título: Sergio Moro virou ‘linha auxiliar’ da candidatura de Jair Bolsonaro?
Descrição: Segundo todos os institutos de pesquisas, o suspeito ex-juiz Sergio
Moro (Podemos) não chega a dois dígitos nas intenções de votos. Hoje, de acordo
com os números, o moço da finada Lava Jato estaria mais para linha auxiliar da
candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/sergio-moro-virou-linha-auxiliar-dacandidatura-de-jair-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 01:47:53
Título: Coach que colocou pessoas em risco admite irresponsabilidade, mas diz:
“Cada um que cuide da sua vida”
Descrição: Pablo Marçal liderou uma expedição ao topo do Pico dos Marins e grupo
precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coach-montanha-irresponsabilidade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 01:12:55
Título: Juíza rejeita pedido de prisão contra Bonner por incentivar vacinação de
crianças
Descrição: Advogado responsável pela ação disse que o apresentador do JN
participa de uma suposta organização criminosa para falar sobre os impactos
positivos da vacina no combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juiza-rejeita-prisao-bonner-vacinacaocriancas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 00:19:53
Título: Negacionista, Olavo de Carvalho é diagnosticado com Covid-19 e cancela
aulas
Descrição: Há um ano, o Twitter apagou uma publicação do perfil do guru
bolsonarista e limitou as funções de sua conta por conteúdo com \disseminação de
informações enganosas e prejudiciais\ relacionados ao coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/olavo-de-carvalho-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 23:35:27
Título: Caso Adélio: Bolsonaro fez reunião secreta com investigadores para
tentar culpar esquerda
Descrição: Desesperado com os resultados das pesquisas de intenções de voto, que
mostram sua desidratação, Bolsonaro tenta ressuscitar o episódio da facada e
atribuir o atentado aos \comunistas\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caso-adelio-bolsonaro-reuniao-secretaculpar-esquerda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 21:05:14
Título: Gleisi Hoffmann rebate mentiras de Ciro Nogueira sobre Bolsonaro: “Cai
na real”
Descrição: Em artigo no jornal \O Globo\, ministro da Casa Civil defende a
continuidade de um governo de Jair Bolsonaro com o centrão. \O país e a vida do
povo nunca estiveram tão mal\, diz Gleisi
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-hoffmann-mentiras-cironogueira-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 20:01:50
Título: Atriz Françoise Forton morre aos 64 anos no Rio de Janeiro

Descrição: Ela fazia tratamento para um câncer e estava internada há quatro
meses em uma clínica. Forton teve uma carreira de mais de 50 anos na televisão
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/atriz-francoise-forton-morre-aos-64anos-no-rio-de-janeiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 17:42:19
Título: Pré-candidato do PDT ao governo do MA declara: “Estou com Lula e sempre
estive”
Descrição: Em vídeo nas redes sociais, Weverton Rocha declarou apoio a Lula
expondo o racha no PDT em torno da candidatura de Ciro Gomes.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pre-candidato-do-pdt-ao-governo-do-madeclara-estou-com-lula-e-sempre-estive/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 15:15:16
Título: 2022: o ano da esperança – Por Aloizio Mercadante
Descrição: Lula terá a possibilidade de apresentar ao povo um projeto
consistente e inovador, capaz de retomar o crescimento, com geração de emprego e
distribuição de renda, retirando o Brasil do atoleiro neoliberal criado pela
agenda Temer-Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/debates/2022-o-ano-da-esperanca-por-aloiziomercadante/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 14:40:20
Título: SC: Véio da Havan instala estátua da liberdade em centro histórico e
Iphan ignora, MPF investiga
Descrição: Em dezembro, Bolsonaro afirmou que demitiu a direção do Iphan porque
servidores paralisaram obra de outra loja Havan após encontrarem azulejos
antigos nas escavações.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sc-veio-da-havan-instala-estatua-daliberdade-em-centro-historico-e-iphan-ignora-mpf-investiga/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 14:24:26
Título: Destruição do governo Bolsonaro: as saídas para a crise
Descrição: O programa Domingo na Fórum vai discutir caminhos para sair da crise.
Os convidados são Luiz Gonzaga Belluzo, economista, escritor e professor da
Unicamp, Ângela Guimarães, socióloga e presidenta nacional da União de Negras e
Negros pela Igualdade (UNEGRO) e o Olavo Brandão, Doutor e mestre em Ciências
Sociais e secretário de formação política do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/destruicao-do-governo-bolsonaro-assaidas-para-a-crise/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 13:49:39
Título: PT monta rede com 5 mil núcleos de apoio à candidatura Lula pelo país
Descrição: Núcleos serão aproveitados após uma eventual vitória petista para dar
sustentação ao novo governo Lula, mantendo mobilização e pressão popular no caso
de um Congresso não tão favorável.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-monta-rede-com-5-mil-nucleos-deapoio-a-candidatura-lula-pelo-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-16 11:11:20
Título: Folha publica texto racista de antropólogo e causa revolta nas redes
Descrição: Autor de homenagem a ACM e do livro \Relativismo Pós-Moderno e a
Fantasia Fascista da Esquerda\, Antonio Risério pinça casos nos EUA para
construir sua tese de um \racismo preto antibranco\ na Folha de S.Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/folha-publica-texto-racista-deantropologo-e-causa-revolta-nas-redes/
Fonte: The Intercept

Data: 2022-01-17 05:23:37
Título: Lei que tramitou na surdina em Salvador favorece interesses imobiliários
de Carlos Suarez, ex-dono da OAS
Descrição: Projeto que enfraquece proteção ambiental na capital baiana foi
sancionado em novembro, sem nunca ter aparecido na ordem do dia da Câmara
Municipal.The post Lei que tramitou na surdina em Salvador favorece interesses
imobiliários de Carlos Suarez, ex-dono da OAS appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/17/lei-que-tramitou-na-surdina-emsalvador-favorece-interesses-imobiliarios-de-carlos-suarez-ex-dono-da-oas/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-17 04:30:27
Título: Rio inicia vacinação infantil contra Covid-19, confira respostas para as
principais dúvidas
Descrição: RIO — A cidade do Rio inicia a campanha de imunização infantil contra
a Covid-19 nesta segunda-feira, dia 17, junto com mais outras onze capitais.
Leia abaixo as principais dúvidas dos responsáveis por crianças de 5 a 11 anos
sobre este atendimento.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/rio-inicia-vacinacao-infantil-contra-covid-19confira-respostas-para-as-principais-duvidas-25356759
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-17 04:30:30
Título: Procuradoria Geral do Estado batalha para impedir o pagamento do
precatório por desapropriação de terras no valor de R$ 1 bilhão
Descrição: RIO — A Procuradoria Geral do Estado (PGE) batalha para impedir o
pagamento do maior precatório por desapropriação de terras da história do Rio de
Janeiro. O título, em cálculos atualizados, vale R$ 1 bilhão, desembolso
desastroso para um estado em recuperação fiscal. Os procuradores do estado, para
convencer a Justiça a negar o pedido, alegam que os supostos donos apresentaram
certidões fraudadas para atestar a propriedade.Iniciado há 60 anos, ainda no
Estado da Guanabara, o processo de desapropriação de terreno de 153 mil metros
quadrados ao longo da Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, era
visto quase como uma lenda urbana, dada a quantidade de reviravoltas, o tempo
decorrido e de pessoas que se apresentaram como donas. Porém, decisões recentes
da Justiça a favor dos herdeiros de dois reclamantes do precatório acenderam um
sinal de alerta na PGE ao tornar real a chance de vitória dos adversários.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/procuradoria-geral-do-estado-batalha-paraimpedir-pagamento-do-precatorio-por-desapropriacao-de-terras-no-valor-de-1bilhao-1-25356827
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-16 19:46:12
Título: Coberta de cinzas após erupção de vulcão, ilha de Tonga 'parece
superfície da Lua', dizem moradores
Descrição: Cinzas, inundações causadas por tsunami e blecaute de energia e
comunicações afetam a ilha principal, e preocupação é com ilhas menores que
podem ter ficado completamente submersas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60018867?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-16 00:00:00
Título: Governador do Piauí diz que proposta de Lira para baixar preço da
gasolina não tem base técnica
Descrição: O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), diz que a proposta
defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não resolve o problema
do aumento nos preços dos combustíveis no país.Leia mais (01/16/2022 - 15h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/governador-do-piaui-diz-que-proposta-de-lira-parabaixar-preco-da-gasolina-nao-tem-base-tecnica.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2022-01-16 00:00:00
Título: Fraqueza da centro-direita não é desculpa para ignorar risco que
Bolsonaro traz à democracia
Descrição: Carlos Pereira é um grande cientista político brasileiro. Escreveu
com Marcus Melo (o da coluna aqui do lado) um livraço, \Making Brazil Work\.
Reunindo pesquisas empíricas de alta qualidade, a obra mostrou que o sistema
político brasileiro funcionava bem melhor do que se pensava.Leia mais
(01/16/2022 - 15h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/01/fraqueza-da-centro-direita-nao-edesculpa-para-ignorar-risco-que-bolsonaro-traz-a-democracia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-16 00:00:00
Título: Obras de Hemingway e Agatha Christie e até o Ursinho Pooh agora são de
todos nós
Descrição: O dia 1º de janeiro sempre é especial. Não só pela virada do ano e as
festas (quando possíveis) mas também porque é o dia mundial do domínio público.
Nessa data, as obras protegidas por direitos autorais cujo prazo de proteção
expirou são promovidas à qualidade de bens públicos universais. Qualquer pessoa
pode então utilizar as obras da forma como bem entender, incluindo sua edição,
tradução, adaptação, execução pública, incorporação em outras obras e assim por
diante.Leia mais (01/16/2022 - 12h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2022/01/obras-de-hemingway-e-agatha-christie-e-ate-oursinho-pooh-agora-sao-de-todos-nos.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-17 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 17 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta segunda-feira (17), marcada pelo novo lançamento de mísseis por
Pyongyang, por detenções na sequência do sequestro na sinagoga no Texas e pelos
anúncios do banqueiro fugitivo sobre os acontecimentos no Cazaquistão.
Url :https://br.sputniknews.com/20220117/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-segunda-feira-17-de-janeiro-21049216.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-17 05:22:11
Título: Forças especiais da Ucrânia estão sendo treinadas secretamente pela CIA,
segundo relatos
Descrição: De acordo com relatos, a CIA está treinando secretamente forças
especiais da Ucrânia que poderiam atuar como \insurgência\ no caso de uma \
intervenção\ da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220117/forcas-especiais-da-ucrania-estaosendo-treinadas-secretamente-pela-cia-segundo-relatos-21048829.html

