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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 20:50:32
Título: Datafolha: 81% dos brasileiros defendem “passaporte da vacina” para
locais fechados
Descrição: Resultado da pesquisa dialoga com adesão majoritária à imunização
contra a covid verificada no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/datafolha-81-dos-brasileirosdefendem-passaporte-da-vacina-para-locais-fechados
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-17
Título: Pandemia mostra a importância de um Estado planejador em contraponto ao
neoliberalismo
Descrição: Para desmentir falsos argumentos do neoliberalismo, o livro A volta
do Estado planejador: neoliberalismo em xeque mostra os problemas de países que
adotaram esse ideário, como o próprio Brasil, e reflete sobre maneiras de o
Estado ser um indutor econômico responsável pelo desenvolvimento, ainda mais em
cenários de crise mundial como a da pandemia de covid-19.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/livro-importanciapandemia-estado/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-17
Título: João Batista Damasceno: 17 de janeiro, Manoel Fiel Filho, PRESENTE!
Descrição: Hoje, 17 de janeiro de 2022, faz 46 anos da morte do operário
metalúrgico Manoel Fiel Filho sob tortura na sede do DOI-Codi/II Exército, em
São Paulo. Preso na véspera, na fábrica onde trabalhava, fora submetido a
tortura para informar o paradeiro das lideranças do Partido Comunista Brasileiro
(PCB) a serem eliminadas em decorrência da deflagração da Operação Condor.
No dia de sua morte as autoridades emitiram nota dizendo que o operário havia se
enforcado usando as próprias meias.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/joao-batista-damasceno-17-de-janeiromanoel-fiel-filhopresente.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 20:13:29
Título: Diretor de “Não olhe para cima” responde a artigo de Ciro Nogueira
Descrição: Após o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira,
usar o filme Não olhe para cima, para criticar o PT num artigo publicado na
Folha, o próprio diretor, Adam McKay, veio ao twitter para dizer que é o
contrário. Para ele, Bolsonaro é quem deve ser comparado aos negacionistas
criticados e satirizados no [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/diretor-de-nao-olhe-para-cima-respondea-artigo-de-ciro-nogueira/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 21:29:44
Título: MP junto ao TCU quer derrubar sigilo de relação entre Moro e consultoria
dos EUA
Descrição: O foco do subprocurador-geral Lucas Furtado é a lista de processos do
ex-magistrado contra a Odebrecht
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-junto-ao-tcu-quer-derrubarsigilo-de-relacao-entre-moro-e-consultoria-dos-eua/
Fonte: MST
Data: 2022-01-17
Título: O futuro é agora: a encruzilhada histórica da crise ambiental no Brasil
Descrição: O MST tem realizado medidas imediatas para abrandar os efeitos
climáticos, como o Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis

que têm apontado a perspectiva da Reforma Agrária Popular, com o plantio de 100
milhões de árvores em dez anos, aliados a produção de alimentos em sistemas
agroecológicos
Url : https://mst.org.br/2022/01/17/o-futuro-e-agora-a-encruzilhada-historicada-crise-ambiental-no-brasil/
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-17 15:00:00
Título: Depressão, ansiedade e suicídios: a realidade dos que plantam tabaco no
Brasil
Descrição: Exposição a agrotóxicos traz sofrimento mental e esgotamento de
famílias agricultoras que garantem ao país a liderança mundial no mercado de
exportação de fumo
Url :https://apublica.org/2022/01/depressao-ansiedade-e-suicidios-a-realidadedos-que-plantam-tabaco-no-brasil/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-17 09:22:11
Título: A briga entre cientistas e produtores de soja que gerou racha no
agronegócio e foi parar no STF
Descrição: Novela que se arrasta há mais de dois anos gerou oposição incomum
entre Embrapa e Ministério da Agricultura, que algumas fontes ouvidas pela
reportagem comparam aos atritos entre Anvisa e Ministério da Saúde em relação às
vacinas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59999292?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 19:43:55
Título: Jovem LGBTQIA+ e militante do MST é encontrado morto no Espírito Santo
Descrição: Gabriel de Souza Araújo ajudou a organizar uma biblioteca comunitária
e sonhava construir um banco de sementes crioulas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/jovem-lgbtqia-e-militante-domst-e-encontrado-morto-no-espirito-santo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 18:58:28
Título: Não basta que os intelectuais e a imprensa não sejam racistas: eles
devem ser antirracistas
Descrição: A retórica do negacionismo - seja do clima, da vacina, do holocausto
ou da escravidão - não se sustenta à luz dos fatos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/nao-basta-que-os-intelectuais-ea-imprensa-nao-sejam-racistas-eles-devem-ser-antirracistas
Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-01-17
Título: Trabalhadores da Eletrobras entram em greve por tempo indeterminado
Descrição: Categoria decidiu pela paralisação por falta de diálogo com a atual
direção que quer cobrar preços abusivos nos planos de saúde e vem alterando de
forma unilateral resoluções internas
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadores-da-eletrobras-entram-emgreve-por-tempo-indeterminado-8b26
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 16:28:22
Título: Exército gasta mais de R$ 500 mil com ‘kit manicure’, caixas de chá e
troféus
Descrição: O pregão prevê 'aquisição de material de apoio e divulgação
institucional, para atender necessidades do Gabinete do Comandante'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/exercito-gasta-mais-de-r-500-milcom-kit-manicure-caixas-de-cha-e-trofeus/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-17

Título: Bolsonaro entra em atrito com a Marinha após ataques contra Barra Torres
Descrição: A Marinha tem acumulado episódios de desgaste com o governo
Bolsonaro. Depois que o presidente levantou suspeitas sobre o “interesse” da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em autorizar a vacinação de
crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, Antônio Barra Torres, o contraalmirante da reserva e diretor-presidente da agência sanitária, desafiou
Bolsonaro publicamente e cobrou retratação.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsonaro-entra-atrito-marinha/
Fonte: Montedo
Data: 2022-01-17
Título: Ex-cadete negro da turma de Mourão tenta anular punição de 46 anos atrás
Descrição: Acusado de ‘colar’ em provas e de falta de ‘aptidão moral’ se diz
vítima de racismo na ditadura; Aman, Defesa e Exército não comentam. O ex-cadete
também aponta perseguição por parte de agentes da ditadura militar que tinham
influência na Aman, sendo impossível, segundo ele, dissociar o que ocorreu do
espírito autoritário da época. A partir da documentação solicitada à Aman,
fornecida de 1998 em diante, o ex-cadete reuniu informações sobre o que ocorreu
em 1975. Esses elementos, para ele, apontam para uma injustiça e uma necessidade
de anulação da punição. Os documentos reunidos mostram: a sindicância durou 24
horas; a Aman apontou falta de “aptidão moral” e não tratou a exclusão como uma
punição disciplinar formal; houve diferença de tratamento em relação aos
investigados, com punição mais leve para dez cadetes e exclusão de outros três;
uma comissão de julgamento se formou no mesmo dia da publicação das penas em
boletim interno. Por três vezes, em 1998, 2014 e 2020, a Aman informou a
Nascimento que “não consta no arquivo deste estabelecimento de ensino os autos
da sindicância”. O ex-cadete recebeu cópias de cinco folhas de boletins internos
e cópia de uma pasta individual do então estudante.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/17/ex-cadete-negro-da-turma-de-mouraotenta-anular-punicao-de-46-anos-atras/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-17 11:45:35
Título: TCU pode penalizar membros do Exército por abolirem, sem explicação,
leis de controle de armas
Descrição: Regras mais rígidas para controle e identificação de armas e munições
foram flexibilizadas em 2020 pelo Comando Logístico do Exército sem
justificativa. Ação aconteceu após Bolsonaro ventilar que não concordava com a
legislação.
Url :https://br.sputniknews.com/20220117/tcu-pode-penalizar-membros-do-exercitopor-abolirem-sem-explicacao-leis-de-controle-de-armas-21052665.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 16:31:05
Título: Caso Vallourec revela que mineradoras não priorizam a segurança da
população
Descrição: Minas Gerais tem pelo menos 31 barragens de rejeito em situação de
emergência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/caso-vallourec-revela-quemineradoras-nao-priorizam-a-seguranca-da-populacao
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Homens mais ricos do mundo dobraram fortuna na pandemia
Descrição: Riqueza dos dez maiores bilionários do mundo passou de US$ 700
bilhões para US$ 1,5 trilhão desde março de 2020. Enquanto isso, mais de 160
milhões de pessoas ficaram mais pobres.
Url :https://www.dw.com/pt-br/homens-mais-ricos-do-mundo-dobraram-fortuna-napandemia/a-60453892?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Vatican News - Português
Título: Do cuidado da terra, uma esperança para os mais frágeis
Descrição: A fundação de Treviso \Oltre il Labirinto\ (Além do Labirinto),
criada para acolher, proteger e promover a inclusão, incluindo o trabalho, de
jovens autistas, relança o projeto \Farm4Autism\. O presidente Mario Paganessi:

a Laudato si' continua inspirando o nosso trabalho. Não há preocupação, respeito
e cuidado com o meio ambiente que não se una ao amor sincero pelos seres
humanos, especialmente os mais frágeis e necessitados.
Leia
tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-01/laudato-si-53-cuidado-daterra-esperanca.html
Fonte: Poder360
Título: Aumenta entre jovens nos EUA preferência pela esquerda
Descrição: Estudo de pesquisador de Harvard analisou voto da faixa etária entre
18 a 29 anos nas eleições presidenciais entre 2000 e 2020
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/aumenta-entre-jovens-nos-euapreferencia-pela-esquerda/
Fonte: Poder360
Título: Dia de paralisação tem apoio de 50 grupos e atos em Brasília
Descrição: Servidores públicos federais pedem reajuste salarial depois do
congelamento do imposto em meio à pandemia
Url :https://www.poder360.com.br/economia/dia-de-paralisacao-tem-apoio-de-50grupos-e-atos-em-brasilia/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Lira anuncia trabalho remoto até o Carnaval, como consequência da
pandemia
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou
nesta segunda-feira (17) que a Casa irá operar em trabalho remoto até ao menos o
Carnaval, na primeira semana de março. Com isso, os primeiros 35 dias do ano
legislativo na Casa poderão ocorrer com os parlamentares em suas bases. As duas
razões dadas por [ ]The post Lira anuncia trabalho remoto até o Carnaval, como
consequência da pandemia appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/lira-anunciatrabalho-remoto-na-camara-ate-o-carnaval/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 16:26:22
Título: Número de armas de uso amador circulando no Brasil já supera o da
Polícia Militar
Descrição: Governo Bolsonaro publicou mais de 30 decretos e atos normativos
desde janeiro de 2019 para facilitar o acesso às armas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/numero-de-armas-de-uso-amadorcirculando-no-brasil-ja-supera-o-da-policia-militar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 16:11:20
Título: MG: atingidos constroem plano para Bacia do Paraopeba e Lago de Três
Marias
Descrição: Proposta prevê participação popular nas decisões sobre projetos que
serão executados nas comunidades atingidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/mg-atingidos-constroem-planopara-bacia-do-paraopeba-e-lago-de-tres-marias
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 16:05:47
Título: Mães do Paraná dizem por que querem vacinar seus filhos: \Tenho muito
medo de ela pegar covid\
Descrição: Além do medo da nova variante, mães afirmam que querem vacina antes
da volta às aulas presenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/maes-do-parana-relatam-porquequerem-vacinar-seus-filhos-tenho-muito-medo-de-ela-pegar-covid
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 15:15:52
Título: Rio inicia vacinação infantil contra covid, mas doses são suficientes
apenas para dois dias

Descrição: A expectativa da prefeitura é que Ministério da Saúde envie mais
doses da vacina que chegaram ao Brasil no domingo (16)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/rio-inicia-vacinacao-infantilcontra-covid-mas-doses-sao-suficientes-apenas-para-dois-dias
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 14:33:04
Título: Aumento anual na riqueza dos bilionários atinge maior índice já
registrado, diz Oxfam
Descrição: Concentração de renda disparou durante a pandemia, revelação dos
dados coincide com início do Fórum Econômico Mundial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/aumento-anual-na-riqueza-dosbilionarios-atinge-maior-indice-ja-registrado-diz-oxfam
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 11:28:13
Título: PR: Cooperativa de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária comemora
26 anos
Descrição: Cooperativa é fruto da luta de agricultores e assentados da Reforma
Agrária para o acesso ao crédito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/pr-cooperativa-de-pequenosagricultores-e-da-reforma-agraria-comemora-26-anos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 08:30:35
Título: Saiba por que a \contrarreforma\ trabalhista na Espanha inspira Lula e
tem a ver com o Brasil
Descrição: Na última semana, o ex-presidente e sindicalistas participaram de
reunião com ministros e políticos da Espanha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/saiba-por-que-a-contrarreformatrabalhista-na-espanha-inspira-lula-e-tem-a-ver-com-o-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-17 07:00:29
Título: Artigo | Reforma trabalhista, um debate mais que necessário
Descrição: Cabe às organizações do povo brasileiro construir maioria social em
torno de uma verdadeira modernização trabalhista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/17/artigo-reforma-trabalhista-umdebate-mais-que-necessario
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 05:19:49
Título: Após vitória presidencial comovente, Pedro Castillo vive meses de
tormenta no Peru
Descrição: Especialista vê cometimento de 'erros primários', deputada do Perú
Libre critica distanciamento com pautas da esquerda
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/apos-vitoria-presidencial-comoventepedro-castillo-vive-meses-de-tormenta-no-peru/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 20:53:36
Título: Justiça arquiva inquérito contra filho de Lula
Descrição: 'O próprio MPF afirma que, com a exclusão dessas provas ilícitas, não
remanescem elementos indiciários de prática criminosa', decide magistrada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/justica-arquiva-inqueritocontra-filho-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 18:14:30
Título: Prerrogativas nega que tenha apresentado proposta de reforma do
Judiciário a Lula
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, o coordenador do grupo, Marco Aurélio
de Carvalho, afirmou que não foi procurado pelo petista e tampouco o procurou

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/prerrogativas-nega-que-tenhaapresentado-proposta-de-reforma-do-judiciario-a-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 17:42:21
Título: Ativismo digital cresce no Brasil e terá papel neste ano de eleições
Descrição: “A sociedade quer mais espaços democráticos, livres e seguros para se
engajar em pautas e se fazer ouvida”, afirma diretora de plataforma de petições
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/change-org/ativismo-digital-cresceno-brasil-e-tera-papel-neste-ano-de-eleicoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 15:59:10
Título: A hora social do gasto público
Descrição: E se nos voltássemos para o social não como a dimensão passiva,
dependente, seja do crescimento espontâneo ou do induzido, mas como ela própria
força motriz capaz de dar direção à intervenção pública?
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/a-horasocial-do-gasto-publico/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-17 15:39:23
Título: Secretário-geral da ONU pede em Davos a vacinação de toda a população
mundial
Descrição: 'Se não conseguirmos reduzir a desigualdade, obstruiremos o progresso
econômico de todas as pessoas em todos os países', disse Guterres
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/secretario-geral-da-onu-pede-emdavos-a-vacinacao-de-toda-a-populacao-mundial/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-17 21:41:21
Título: Tucanos se aproximam de candidaturas de esquerda e progressistas em 2022
Descrição: De Norte a Sul do país, tucanos históricos se aproximam de
candidaturas de esquerda e progressistas nas eleições de 2022. Segundo o site É
Assim, o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela (PSDB), revelou a amigos sua
insatisfação com os rumos da legenda, principalmente com o domínio do governador
João Doria
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/tucanos-se-aproximam-de-candidaturas-deesquerda-e-progressistas-em-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 09:22:28
Título: Vice-presidente do PSB, Paulo Câmara diz que partido está com Lula:
“questões locais não podem ser impedidoras”
Descrição: \As questões locais não podem nunca ser impedidoras de uma ação maior
que, no entendimento hoje, é estarmos muito unidos em favor do Brasil em torno
da candidatura do presidente Lula\, disse o governador de Pernambuco, vicepresidente do PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-presidente-do-psb-paulo-camaradiz-que-partido-esta-com-lula-questoes-locais-nao-podem-ser-impedidoras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 02:05:44
Título: Dia do Fico, Dia do Saci e Dia do Cai Fora! – Por Mouzar Benedito
Descrição: Em seu blog, Mouzar Benedito fala do significado do Dia do Saci,
apresenta datas \imperdíveis\ para serem comemoradas e ainda propõe o \Dia do
Cai Fora, Coisa Ruim!\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdomouzar/dia-do-fico-dia-do-saci-edia-do-cai-fora-por-mouzar-benedito/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 01:52:46
Título: Queiroga mente que há 4 mil mortes relacionadas às vacinas, seu
ministério registra 1 óbito

Descrição: Questionado, ministro voltou atrás e disse que \errou\ ao falar de 4
mil mortes relacionadas aos imunizantes contra a Covid, durante programa da
Jovem Pan
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/queiroga-mente-4-mil-mortes-vacinams-1-obito/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 01:31:26
Título: Seu Jorge defende vacinação de crianças na estreia de Faustão na Band
Descrição: O músico e ator Seu Jorge comentou sobre as dificuldades dos artistas
na pandemia e exaltou a pluralidade do Brasil durante a estreia do novo programa
do Faustão, confira
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/seu-jorge-defende-vacinacaode-criancas-na-estreia-de-faustao-na-band/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 01:01:06
Título: Partido Militar Golpista (PMiG): nota da Anvisa é bomba semiótica da
simulação de crise militar – Por Wilson Ferreira
Descrição: A nota do militar e dublê de Presidente da Anvisa contra as
insinuações de que agência teria interesses na aprovação da vacinação infantil é
mais um flagrante da operação psicológica de uma suposta “crise militar”. A
canastrice retórica é tão evidente que deveria arrancar risadas e não análises
sérias
Url :https://revistaforum.com.br/rede/partido-militar-golpista-nota-anvisabomba-semiotica/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 23:58:25
Título: Nova vitória de Lula contra Moro: Justiça arquiva processo contra
Lulinha
Descrição: Inquérito foi aberto após decisão de Moro e foi afetado por decisão
que reconheceu suspeição do ex-juiz por quebra de imparcialidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vitoria-lula-contra-moro-justicaarquiva-processo-contra-lulinha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 23:42:25
Título: Ex-ministro da Justiça sobre Moro recusar debate: “Revela profunda
insegurança”
Descrição: José Eduardo Cardozo já topou debate sobre a Lava Jato com Moro, mas
ex-juiz fugiu, \Será que quando largou a toga, Moro deixou de ter a coragem que
demonstrava com a caneta nas mãos?\, questiona o ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-ministro-justica-jose-eduardocardozo-moro-debate-inseguranca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 22:56:15
Título: Presidente do PSB afirma que partido vai apoiar candidatura de Lula
Descrição: Carlos Siqueira se reunirá na próxima quinta-feira com Gleisi
Hoffmann, presidenta do PT, para discutir possível federação entre seus partidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-psb-partido-apoiarcandidatura-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 22:43:57
Título: MP no TCU pede fim de sigilo sobre vínculo de Moro com Alvarez & Marsal
Descrição: O ex-juiz processou a Odebrecht e depois atuou na empresa que geriu a
recuperação da construtora, que ficou insolvente justamente por causa dos
desdobramentos da Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-no-tcu-pede-fim-de-sigilo-sobrevinculo-de-moro-com-alvarez-marsal/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-01-17 22:26:32
Título: Twitter apaga mais postagens antivacina de Malafaia, veja como denunciar
tuítes do pastor
Descrição: Religioso extremista, um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro,
passou a ter conteúdos deletado poucos dias após receber uma punição da
plataforma, que suspendeu sua conta por violar normas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/twitter-apaga-postagens-antivacinamalafaia-veja-como-denunciar-pastor/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 21:36:36
Título: A China e o socialismo neurocientífico de Elias Jabbour
Descrição: O brasileiro, mais do que o cidadão de qualquer outro país ocidental,
não deveria ignorar a China, visto que tivemos em 2021 uma corrente de comércio
(que soma exportações e importações) de 135,4 bilhões de dólares em 2021, ou 745
bilhões de reais.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-socialismo-neurocientifico-de-eliasjabbour/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 21:30:37
Título: Marca histórica: PIB da China ultrapassa US$ 17,3 trilhões em 2021
Descrição: O número representa um aumento de 8,1% em relação a 2020, de acordo
com o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE)
Url :https://revistaforum.com.br/global/marca-historica-pib-da-china-ultrapassaus-173-trilhoes-em-2021/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 20:36:53
Título: Sociedade Brasileira de Pediatria cobra punição a Bia Kicis por
vazamento de dados de médicos
Descrição: Deputada bolsonarista admitiu que vazou dados de médicos pró-vacina
após audiência pública sobre vacinação infantil, \Não pode ficar impune\, diz a
SBP
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sbp-cobra-punicao-bia-kicis-vazamentodados-medicos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 20:12:27
Título: Afonsinho, ídolo do Peixe na Ditadura, manda recado à torcida
antifascista do Santos
Descrição: Ex-meia direita que abriu caminho para a Lei do Passe, e que foi
perseguido por sua postura contra o regime de exceção, gravou vídeo de apoio aos
torcedores progressistas do Alvinegro da Vila Belmiro
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/afonsinho-idolo-peixe-ditadura-recadoantifascista-do-santos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 19:48:13
Título: Mulher trans é vítima de trauma no rosto após ser agredida por homem no
DF
Descrição: O suspeito da agressão, de acordo com informações da Polícia Militar,
é um homem que chegou a ser identificado e detido, mas foi liberado em seguida
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/mulher-trans-e-vitima-de-trauma-no-rostoapos-ser-agredida-por-homem-no-df/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 18:55:13
Título: Governo Bolsonaro contratou empresa sem experiência para distribuir
vacina de crianças
Descrição: Imagens mostram as vacinas para crianças sendo entregues em caixas de
papelão com gelo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-contratou-empresa-semexperiencia-distribuir-vacina-de-criancas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 18:39:37
Título: Lula se reúne com ex-ministros da Saúde para discutir nova onda da
pandemia
Descrição: O ex-presidente se encontra nesta terça (18) com Agenor Álvares,
Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Humberto Costa, José Gomes Temporão e Saraiva
Felipe
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/lula-se-reune-com-ex-ministros-dasaude-para-discutir-nova-onda-da-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 16:19:11
Título: “Lula não precisa de Alckmin, mas luta antifascista sim”, diz Maria do
Rosário
Descrição: Deputada federal negou, ainda, que Alckmin seja um \novo Temer\: O
que faz existir um golpe não é um vice\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-nao-precisa-de-alckmin-mas-lutaantifascista-sim-diz-maria-do-rosario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 14:16:49
Título: Rui Falcão contesta Alckmin na vice de Lula + Bolsonaro aposta na
“poupança” de Moro
Descrição: Ex-presidente do PT, Rui Falcão expôs ao próprio Lula a divergência
em relação à composição de chapa presidencial com Alckmin citando posições
ultraconservadoras e apoio do ex-tucano ao golpe. E mais: Bolsonaro aposta mais
uma vez em Sergio Moro. Aliados do presidente veem no ex-ministro uma poupança
de votos, caso a eleição chegue ao segundo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/rui-falcao-contesta-alckmin-na-vice-delula-bolsonaro-aposta-na-poupanca-de-moro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-17 10:51:35
Título: Weintraub diz que Bolsonaro sabia antecipadamente de operação contra
Flávio
Descrição: Em 2020, o empresário Paulo Marinho disse que um delegado da PF
antecipou ao filho do presidente que Fabrício Queiroz seria alvo da Operação
Furna da Onça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/weintraub-bolsonaro-sabiaantecipadamente-de-operacao-contra-flavio/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-18 04:30:26
Título: Cecília Beraba lança disco em que interpreta composições de Jorge
Mautner
Descrição: A cantora Cecilia Beraba já era fã de Jorge Mautnerquando, em 2016,
tomou coragem e procurou o ídolo. Este a recebeu em sua casa e,mais do que dar
acolhida, emitiu uma sentença: “As estrelas te mandaram.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/musica/cecilia-beraba-lanca-disco-em-queinterpreta-composicoes-de-jorge-mautner-25357826
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-18 00:00:00
Título: A ameaça de paralisação de servidores públicos por reajuste salarial,
ouça podcast
Descrição: Servidores federais organizam uma mobilização nacional nesta terçafeira (18) para pedir reajuste geral de salários. A insatisfação começou depois
que o governo Jair Bolsonaro pressionou o Congresso para reservar R$ 1,7 bilhão
do Orçamento para aumentar o salário apenas de policiais federais, que integram
a base do presidente.Leia mais (01/18/2022 - 05h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/podcasts/2022/01/a-ameaca-de-paralisacao-de-servidores-publicos-porreajuste-salarial-ouca-podcast.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-17 00:00:00
Título: José Dirceu diz que união com Alckmin ajudaria a frear reação golpista
de Bolsonaro após derrota
Descrição: Um dos principais defensores da chapa com Lula e Geraldo Alckmin, o
ex-ministro José Dirceu (PT) tem dito a aliados que o ex-governador não
agregaria apenas ganhos eleitorais, mas colaboraria na construção da
governabilidade em um possível novo governo e, sobretudo, ajudaria a proteger de
eventual impulso golpista de um Jair Bolsonaro (PL) derrotado.Leia mais
(01/17/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/jose-dirceu-diz-que-uniao-com-alckmin-ajudaria-afrear-reacao-golpista-de-bolsonaro-apos-derrota.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-17 00:00:00
Título: Rosa Weber vai se reunir com servidores do Judiciário que cobram
reajuste a todas as categorias
Descrição: A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai se
reunir com representantes da Fenajufe, federação representativa dos servidores
do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, que solicitaram uma
audiência para pedir que a corte se coloque em defesa da isonomia na concessão
de reajuste a todas as categorias, e não apenas os policiais. ?Leia mais
(01/17/2022 - 16h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/rosa-weber-vai-se-reunir-com-servidores-dojudiciario-que-cobram-reajuste-a-todas-as-categorias.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-17 00:00:00
Título: Eleição de filho de ministro expõe o compadrio no Judiciário
Descrição: O advogado Otávio Henrique Menezes de Noronha, 37, filho do ministro
João Otávio de Noronha, ex-presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), foi
eleito em dezembro conselheiro federal suplente pela seccional da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) do Amapá. Três dias antes das eleições, ele substituiu um
candidato na chapa da situação.Leia mais (01/17/2022 - 06h43)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/01/eleicao-de-filho-de-ministro-expoe-ocompadrio-no-judiciario.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-17 20:20:00
Título: Comissão aprova criação de banco de dados unificado sobre substâncias
químicas
Descrição: Inventário Nacional de Substâncias Químicas vai classificar
substâncias de acordo com o risco
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/844747-comissao-aprova-criacao-de-bancode-dados-unificado-sobre-substancias-quimicas/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-17 13:54:25
Título: Ministra da Agricultura do Brasil alerta para perigos da peste suína
africana
Descrição: A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina,
defendeu em um evento nesta segunda-feira (17) a adoção de medidas para evitar
uma disseminação da peste suína africana.
Url :https://br.sputniknews.com/20220117/ministra-da-agricultura-alerta-paraperigos-da-peste-suina-africana-21055157.html

