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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 20:22:34
Título: Brasil registra recorde de novos casos da covid-19 com mais de 130 mil 
confirmações em 24 horas
Descrição: Média móvel de novas contaminações é a pior já observada em 
território nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/brasil-registra-recorde-de-
novos-casos-da-covid-19-com-mais-de-130-mil-confirmacoes-em-24-horas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 19:26:38
Título: Vacinação infantil começou no Brasil entre erros e desencontros do 
governo Bolsonaro 
Descrição: Bolsonaro chegou a dizer que iria expor os nomes dos técnicos da 
Anvisa que aprovaram a Pfizer para vacinação infantil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/vacinacao-infantil-comecou-no-
brasil-entre-erros-e-desencontros-do-governo-bolsonaro

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-18
Título: Número de mortos pela covid entre a população de rua de SP é maior do que o 
oficial
Descrição: Estudo da USP identificou pelo menos 96 óbitos de pessoas em situação
de rua na cidade de São Paulo, entre abril de 2020 e maio de 2021, mais que o 
dobro do número oficial da prefeitura
Url : https://www.cut.org.br/noticias/numero-de-mortos-pela-covid-entre-a-
populacao-de-rua-de-sp-e-maior-do-que-o-ofic-1aca 

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2022-01-12
Título: Família de Bolsonaro tem terras em município beneficiado por orçamento 
secreto
Descrição: Renato Bolsonaro intermediou destinação de R$ 10 milhões em “emendas 
do relator” para Miracatu (SP), onde o filho possui três imóveis rurais; durante
mandato, presidente beneficiou amigos bananeiros no Vale do Ribeira, onde 
cunhado já invadiu quilombo
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/01/12/familia-de-bolsonaro-tem-
terras-em-municipio-beneficiado-por-orcamento-secreto/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 17:30:39
Título: Recorde: 76% das famílias brasileiras estão endividadas, diz CNC
Descrição: Cartão de crédito representa 82,6% dos tipos de dívidas, segundo a 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da CNC
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/recorde-76-das-familias-
brasileiras-estao-endividadas-diz-cnc/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-18
Título: Alta do desemprego leva a recorde de endividamento das famílias
Descrição: Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que 76% das 
famílias brasileiras estão endividadas. E uma em cada 10 diz não ter condições 
de pagar seus débitos
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/01/desemprego-recorde-
endividamento-familias/ 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-19 00:46:49
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Título: Governo descumpre promessa e não pagará valor retroativo do auxílio de 
R$ 400, diz mídia
Descrição: O governo federal não pagará de forma retroativa o valor restante do 
Auxílio Brasil para que o benefício alcance os prometidos R$ 400 desde novembro,
informou o portal UOL, nesta terça-feira (18), após conversa com o ministro da 
Cidadania, João Roma.
Url :https://br.sputniknews.com/20220119/governo-descumpre-promessa-e-nao-
pagara-valor-retroativo-do-auxilio-de-r-400-diz-midia-21077400.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Desmatamento na Amazônia em 2021 é o maior dos últimos dez anos, diz 
Imazon
Descrição: Devastação em 2021 foi 29% maior que em 2020, segundo dados do 
instituto. Mais de dez mil quilômetros quadrados de mata nativa foram destruídos
de janeiro a dezembro, o equivalente à metade de Sergipe.
Url :https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amazônia-em-2021-é-o-maior-dos-
últimos-dez-anos-diz-imazon/a-60458964?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-18 00:00:00
Título: Bolsonaro renova credenciais eleitorais com a turma do desmatamento
Descrição: Jair Bolsonaro renovou suas credenciais com grileiros, madeireiros e 
produtores rurais interessados em driblar o combate ao desmatamento. Num evento 
em Brasília, ele anunciou que o governo reduziu em 80% o registro de infrações 
nessa área. \Paramos de ter grandes problemas com a questão ambiental, em 
especial no tocante à multa\, celebrou.Leia mais (01/18/2022 - 20h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/01/bolsonaro-renova-credenciais-eleitorais-
com-a-turma-do-desmatamento.shtml
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 15:58:42
Título: Bolsonaro tem 10 dias para depor à PF sobre vazamento de inquérito 
sigiloso
Descrição: O ex-capitão publicou documentos sigilosos nas redes e usou conteúdo 
de investigação para disseminar informações falsas sobre as eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-tem-10-dias-para-
depor-a-pf-sobre-vazamento-de-inquerito-sigiloso/

Fonte: UOL 
Data: 2022-01-18
Título: Ditadura investigou bailes black no Corinthians e no Madureira nos anos 
70
Descrição: Nos anos 1970, a população negra no Rio de Janeiro e em São Paulo 
engajou-se na luta contra a desigualdade racial. Para criar um movimento amplo 
que pudesse combater não só o racismo, também ter voz ativa na luta a favor de 
uma sociedade mais justa e igualitária para os negros, os jovens se organizaram 
a partir dos bailes black.
Url : https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/01/18/
ditadura-investigou-bailes-black-no-corinthians-e-no-madureira-nos-anos-70.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 12:17:38
Título: PE: sem iniciativas de preservação, acervo do artista Naná Vasconcelos 
vai parar em depósito
Descrição: Para artistas e familiares, acervo deveria permanecer em Recife, mas 
não há negociação com o Estado para garantir isso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/pe-sem-iniciativas-de-
preservacao-acervo-do-artista-nana-vasconcelos-vai-parar-em-deposito

Fonte: Congresso em Foco
Título: Paralisação por reajuste de funcionalismo reúne pelo menos 40 categorias
em Brasília

https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amaz%C3%B4nia-em-2021-%C3%A9-o-maior-dos-%C3%BAltimos-dez-anos-diz-imazon/a-60458964?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amaz%C3%B4nia-em-2021-%C3%A9-o-maior-dos-%C3%BAltimos-dez-anos-diz-imazon/a-60458964?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/01/18/ditadura-investigou-bailes-black-no-corinthians-e-no-madureira-nos-anos-70.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/01/18/ditadura-investigou-bailes-black-no-corinthians-e-no-madureira-nos-anos-70.htm
https://br.sputniknews.com/20220119/governo-descumpre-promessa-e-nao-pagara-valor-retroativo-do-auxilio-de-r-400-diz-midia-21077400.html
https://br.sputniknews.com/20220119/governo-descumpre-promessa-e-nao-pagara-valor-retroativo-do-auxilio-de-r-400-diz-midia-21077400.html
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2022/01/bolsonaro-renova-credenciais-eleitorais-com-a-turma-do-desmatamento.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2022/01/bolsonaro-renova-credenciais-eleitorais-com-a-turma-do-desmatamento.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/bruno-boghossian/2022/01/bolsonaro-renova-credenciais-eleitorais-com-a-turma-do-desmatamento.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/pe-sem-iniciativas-de-preservacao-acervo-do-artista-nana-vasconcelos-vai-parar-em-deposito
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/pe-sem-iniciativas-de-preservacao-acervo-do-artista-nana-vasconcelos-vai-parar-em-deposito
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-tem-10-dias-para-depor-a-pf-sobre-vazamento-de-inquerito-sigiloso/
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-tem-10-dias-para-depor-a-pf-sobre-vazamento-de-inquerito-sigiloso/


Descrição: Às vésperas de expirar o prazo de sanção do Orçamento de 2022, 
servidores de pelo menos 40 categorias organizaram um movimento de paralisação 
nesta terça-feira (18) por reajuste salarial. Em Brasília, eles protestaram 
durante a manhã, em em frente a sede Banco Central e após às 14h no Ministério 
da Economia. Também acontecem atos em [ ]The post Paralisação por reajuste de 
funcionalismo reúne pelo menos 40 categorias em Brasília appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/por-reajuste-mais-de-40-
categorias-aderem-a-paralisacao-nesta-terca/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 18:01:16
Título: \A vacina é o que tem nos livrado do caos, vacinem-se e vacinem seus 
filhos\, diz médico
Descrição: Samuel Átila falou sobre os cuidados com o aumento de casos de covid-
19 e a importância da vacinação para as crianças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/a-vacina-e-o-que-tem-nos-
livrado-do-caos-vacinem-se-e-vacinem-seus-filhos-diz-medico
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 00:03:53
Título: Fiel aliada de Bolsonaro, Zambelli tenta suspender vacinação de crianças
Descrição: A deputada Carla Zambelli tenta usar episódio de erro de aplicação 
para interromper a vacinação de crianças em todo o país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-zambelli-tenta-suspender-
vacinacao-de-criancas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 13:16:55
Título: Projeto Maria da Penha Vai à Escola vai integrar política nacional de 
combate ao feminicídio
Descrição: No DF, ação abrange todas as escolas da rede pública da cidade e 
promove, anualmente, cursos, palestras e oficinas.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/projeto-maria-da-penha-vai-a-
escola-vai-integrar-politica-nacional-de-combate-ao-feminicidio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 13:01:01
Título: RJ: Chacina do Jacarezinho completa oito meses sem desfecho sobre as 
investigações
Descrição: MP-RJ afirma ter avanços que não podem ser divulgados, Polícia Civil 
não responde sobre andamento do processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/rj-chacina-do-jacarezinho-
completa-oito-meses-sem-desfecho-sobre-as-investigacoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 13:00:37
Título: Garimpo ilegal em alta: lama escurece águas do \Caribe Amazônico\ em 
Alter do Chão (PA) 
Descrição: Moradores e turistas do balneário localizado em Santarém veem 
crescimento da mineração como causa do fenômeno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/garimpo-ilegal-em-alta-barro-
escurece-aguas-do-caribe-amazonico-em-alter-do-chao-pa
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 12:10:04
Título: Vale gás que começa a ser distribuído no Rio pode cair nas mãos de 
milicianos e traficantes
Descrição: Nesta primeira parcela serão distribuídos R$ 48 milhões do auxílio 
para cerca de 966 mil moradores. A maioria deles vive em áreas controladas por 
criminosos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/vale-gas-que-comeca-a-ser-distribuido-
no-rio-pode-cair-nas-maos-de-milicianos-e-traficantes/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-18 07:47:47
Título: Decreto de Bolsonaro sobre cavernas favorece mineradoras e pode 
facilitar novas pandemias
Descrição: Medida do governo federal é contestada por especialistas e tem \
impactos incalculáveis\ na biodiversidade brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/18/decreto-de-bolsonaro-sobre-
cavernas-favorece-mineradoras-e-pode-facilitar-novas-pandemias

Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-18
Título: Deputados alertam: Lama das enchentes é tóxica, exige análise rápida e mineradora 
tem que ser responsabilizada; vídeo
Descrição: O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e a deputada estadual 
Beatriz Cerqueira (PT-MG) protocoloram ofícios à Agência Nacional de Mineração, 
ao governador Romeu Zema e à Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
Motivo: é preciso urgentemente analisar a lama e a poeira formadas pelas 
enchentes que caíram sobre Minas Gerais nos últimos dias.
Boa parte delas se concentra nos arredores dos rios Paraopeba e Doce, justamente
aqueles que receberam resíduos de mineração após os rompimentos das barragens da
Vale em Brumadinho e Mariana, respectivamente.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/deputados-alertam-agencia-de-
mineracao-e-zema-lama-das-enchentes-e-toxica-exige-analise-rapida-e-mineradora-
tem-que-ser-responsabilizada-video.html 

Fonte: Vatican News - Português
Título: As cheias em Marabá e a solidariedade
Descrição: A Diocese de Marabá está unida com todas as paróquias, comunidades, 
pastorais e movimentos e também através de seus projetos sociais como: Santa 
Dulce dos Pobres, A Fome tem Pressa, grupo de mulheres, MAB e outros estão se 
solidarizando com as famílias, vítimas das cheias dos rios Tocantins e 
Itacaiúnas.                     Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-01/as-cheias-em-maraba-e-a-
solidariedade.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-18 15:00:00
Título: Facebook Papers: funcionários acusam Zuckerberg de negligenciar 
negacionismo climático
Descrição: Em documentos vazados, denúncias vão de empecilhos à moderação de 
fake news sobre o aquecimento global na plataforma a anúncios de empresas que 
cometem crimes ambientais
Url :https://apublica.org/2022/01/facebook-papers-funcionarios-acusam-
zuckerberg-de-negligenciar-negacionismo-climatico/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Jennings: como jornalista se infiltrou no Congresso para derrubar 
cartolas e mudar a política esportiva
Descrição: Afonso Moraes* Especial para o Congresso em Foco O jornalismo 
investigativo mundial perdeu uma de suas maiores referências no último dia 8 de 
janeiro. Andrew Jennings morreu aos 78 anos, vítima de “uma doença repentina e 
breve”, de acordo com as redes sociais do próprio repórter britânico. E eu, 
pessoalmente, perdi uma das minhas maiores [ ]The post Jennings: como jornalista
se infiltrou no Congresso para derrubar cartolas e mudar a política esportiva 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/opiniao/jennings-como-o-
jornalista-britanico-se-infiltrou-no-congresso-nacional-para-derrubar-cartolas-
e-mudar-a-politica-esportiva-no-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 21:21:55
Título: Zambelli viaja aos EUA para marcha contra o aborto com dinheiro da 
Câmara, diz jornal
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Descrição: A bolsonarista declarou que bancará as passagens aéreas com recursos 
próprios, mas diárias de hotel serão pagas pela Casa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/zambelli-viaja-aos-eua-para-
marcha-contra-o-aborto-com-dinheiro-da-camara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 20:45:46
Título: Jair Renan, o ’04’, adia mais uma vez depoimento à PF
Descrição: A tendência, agora, é de que a oitiva ocorra apenas em fevereiro, o 
inquérito mira supostas práticas de tráfico de influência e lavagem de dinheiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/jair-renan-o-04-adia-mais-
uma-vez-depoimento-a-pf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 20:32:14
Título: Paralisação de servidores demonstrou ‘sucesso inicial’, diz líder 
sindical
Descrição: Fábio Faiad diz que greve é último recurso, mas Paulo Guedes pode 
levá-los à radicalização: 'A sociedade pode ter algum prejuízo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/paralisacao-de-servidores-
demonstrou-sucesso-inicial-diz-lider-sindical/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 20:20:36
Título: No cercadinho, Bolsonaro sugere exame toxicológico para estudantes 
universitários
Descrição: O ex-capitão fez discurso para agradar caminhoneiros
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/no-cercadinho-bolsonaro-
sugere-exame-toxicologico-para-estudantes-universitarios/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-18 16:34:08
Título: Bachelet pede a Conselho de Segurança que proteja direitos das mulheres 
no Afeganistão
Descrição: Bachelet pediu que 'todos os Estados usem sua influência com os 
talebans para promover o respeito aos direitos humanos fundamentais'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/bachelet-pede-a-conselho-de-
seguranca-que-proteja-direitos-das-mulheres-no-afeganistao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 01:15:13
Título: O Proibidão de Bolsonaro na Pérola do Atlântico e a “Filial do Samba”
Descrição: Em semana festiva para a cidade de Guarujá, Tuta do Uirapuru relembra
a homenagem que o balneário recebeu da Unidos do Peruche, no carnaval de 2002, 
antes de Bolsonaro rebolar pela cidade
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/proibidao-bolsonaro-perola-do-
atlantico-filial-samba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 00:44:54
Título: Valdemar Costa Neto vai escolher marqueteiro de Bolsonaro
Descrição: Em 2018, Bolsonaro negava proximidade com o presidente do PL e chegou
a relacionar Valdemar Costa Neto com \corruptos e condenados\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/valdemar-costa-neto-vai-escolher-
marqueteiro-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 23:22:48
Título: Chantagem? Candidatura de Queiroz seria pra desafiar Bolsonaro, 
Weintraub idem
Descrição: Bomba-relógio para a família presidencial, o ex-operador do esquema 
de rachadinhas estaria enciumado com a candidatura de um guarda-costas que é 
apoiado por Bolsonaro. Weintraub também vem abrindo a boca após ser preterido 
pelo clã
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/chantagem-candidatura-queiroz-desafia-
bolsonaro-weintraub/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 23:19:38
Título: Juliano Medeiros e Boulos, do PSOL, criticam chapa Lula-Alckmin
Descrição: PSOL deve apoiar candidatura de Lula à presidência, mas pressiona 
para que o vice escolhido não seja alguém como o ex-governador de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juliano-medeiros-boulos-psol-chapa-
lula-alckmin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 22:50:23
Título: Vice na chapa não é só para ganhar, é também para substituir – Por João 
Vicente Goulart
Descrição: A nação brasileira está sofrendo muito, está querendo sair debaixo 
desse manto escuro que a cobriu. Está sufocada, desiludida
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vice-na-chapa-nao-e-so-para-ganhar-e-
tambem-para-substituir-por-joao-vicente-goulart/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 21:49:45
Título: Cantora que se deixou infectar pelo coronavírus propositalmente morre 
aos 57 anos
Descrição: Antivacina, ela tinha o objetivo de, após curada, conseguir o 
certificado de imunidade utilizado em seu país, que a permitiria frequentar 
lugares sem precisar se imunizar
Url :https://revistaforum.com.br/global/cantora-que-se-deixou-infectar-pelo-
coronavirus-propositalmente-morre-aos-57-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 21:49:10
Título: Rachadinha: Ivan Valente oficia PF para que investigue fala de Weintraub
sobre Bolsonaro
Descrição: Deputado do PSOL cobrou inquérito sobre declaração de ex-ministro da 
Educação que afirmou que o presidente recebeu informações prévias no caso de 
investigação sobre seu filho. Líder radical estaria furioso com antigo 
subordinado que o dedurou
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rachadinha-ivan-valente-pf-investigue-
weintraub-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 21:30:08
Título: “Queiroga mentiroso”: termo bomba nas redes após ministro reafirmar que 
há 4 mil mortes relacionadas às vacinas
Descrição: Na mesma postagem, Queiroga dá dois números totalmente distintos 
sobre mortes supostamente relacionadas às vacinas contra a Covid: 4 mil e 13
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/queiroga-mentiroso-mortes-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 17:46:26
Título: Quase 1 milhão de pessoas leram material neonazista em 2021, diz 
pesquisadora
Descrição: Adriana Dias revelou que grupos neonazistas espalhados pelo país têm 
ligação com Bolsonaro, pelo menos, desde 2004
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quase-1-milhao-de-pessoas-leram-
material-neonazista-em-2021-diz-pesquisadora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 17:39:39
Título: Exclusivo: “Lula mostrou que é o estadista que Bolsonaro está muito 
longe de ser”, diz Padilha
Descrição: Ex-ministro da Saúde contou à Revista Fórum como foi o encontro com 
Lula para discutir nova onda da pandemia da Covid-19
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-lula-mostrou-que-e-o-
estadista-que-bolsonaro-esta-muito-longe-de-ser-diz-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 16:30:59
Título: Vaza Jato: Dallagnol ofendeu críticos da operação que causou suicídio de
reitor da UFSC
Descrição: The Intercept Brasil divulga diálogos entre Dallagnol e a delegada da
PF, Erika Marena, ex-coordenador da Lava Jato chamou de “banco de imbecis” quem 
denunciou operação que levou à morte de Luiz Cancellier
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/vaza-jato-dallagnol-ofendeu-
criticos-da-operacao-que-causou-suicidio-de-reitor-da-ufsc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 16:22:42
Título: FHC: “Espero que termine esse governo Bolsonaro o quanto antes”
Descrição: O ex-presidente falava de política externa, mas a frase cabe para 
qualquer área do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fhc-espero-que-termine-esse-governo-
bolsonaro-o-quanto-antes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 14:27:37
Título: O legado de Elis Regina, 40 anos depois de sua morte, está em toda parte
Descrição: Tudo indica que pelas próximas décadas e muitas mais, o Brasil 
continuará se orgulhando e mantendo o legado de sua Pimentinha. Que assim seja
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-legado-de-elis-regina-40-anos-depois-de-
sua-morte-esta-em-toda-parte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 14:05:03
Título: Bolsonaro vai à guerra: fake news, software espiões, grupos neonazistas 
e uso do Estado
Descrição: A viagem a Dubai de Jair Bolsonaro e sua comitiva foi o prenúncio da 
guerra eleitoral que se dará em 2022. Na ocasião, o gabinete do ódio foi 
aprender como as ditaduras do Oriente Médio fazem para perseguir aqueles que 
consideram inimigos e importá-las para fins específicos. Enquanto isso, grupos 
radicais de apoio ao presidente [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-vai-a-guerra-fake-news-
software-espioes-grupos-neonazistas-e-uso-do-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 10:50:05
Título: Lula concede entrevista a sites independentes nesta quarta-feira (19)
Descrição: É a primeira entrevista de Lula a jornalistas brasileiros no ano 
eleitoral de 2022. \Demonstra apreço pelo trabalho realizado por esses sites 
durante todo o processo de perseguição que ele sofreu\, diz Renato Rovai
Url :https://revistaforum.com.br/midia/lula-concede-entrevista-a-sites-
independentes-nesta-quarta-feira-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 10:47:59
Título: Fabiano Contarato diz que deve ser candidato ao governo do Espírito 
Santo pelo PT
Descrição: Sua candidatura, se confirmada, vai competir diretamente com o atual 
governador Renato Casagrande, do PSB, que tenta a reeleição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fabiano-contarato-diz-que-deve-ser-
candidato-ao-governo-do-espirito-santo-pelo-pt/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Governo alemão quer acabar com lei da era nazista que dificulta aborto
Descrição: Uma regra de 1933 proíbe que médicos anunciem publicamente detalhes 
sobre procedimentos de aborto oferecidos em seus consultórios. Coalizão de 
liberais, social-democratas e verdes quer acabar com restrição.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-alemão-quer-acabar-com-lei-da-era-nazista-
que-dificulta-aborto/a-60467914?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Quem é Roberta Metsola, nova presidente do Parlamento Europeu
Descrição: Aos 43 anos, política conservadora de Malta é eleita para o cargo 
após a morte do social-democrata italiano David Sassoli. Elogiada por sua fama 
de conciliadora, ela também e criticada por sua posição antiaborto.
Url :https://www.dw.com/pt-br/quem-é-roberta-metsola-nova-presidente-do-
parlamento-europeu/a-60463829?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 10:11:26
Título: Darkmatter: Software espião negociado pelo Gabinete do Ódio é usado por 
ditaduras
Descrição: Software negociado pelo governo Jair Bolsonaro foi usado por 
ditaduras para monitorar jornalistas, políticos e defensores de Direitos Humanos
durante a Primavera Árabe.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/darkmatter-software-espiao-
negociado-pelo-gabinete-do-odio-e-usado-por-ditaduras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-18 09:27:30
Título: Lula ganha mais uma de Moro
Descrição: Mais uma vitória de Lula sobre Moro. A Justiça Federal da 3ª Região 
decidiu atender a um parecer do Ministério Público Federal (MPF) e determinar o 
arquivamento de investigação contra o empresário Fábio Luís Inácio Lula da 
Silva, o Lulinha, sobre a Gamecorp. Enquanto isso, o ex-juiz da Lava Jato foge 
de mais um debate, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-ganha-mais-uma-de-moro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-18 06:28:18
Título: Dallagnol expôs soberba e desumanidade ao prestar solidariedade a 
delegada após morte de reitor da UFSC
Descrição: Diálogos inéditos: para o então chefe da Lava Jato, críticos da 
operação que levou Luiz Carlos Cancellier à morte são 'bando de imbecis'.The 
post Dallagnol expôs soberba e desumanidade ao prestar solidariedade a delegada 
após morte de reitor da UFSC appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/18/dallagnol-soberba-morte-reitor-ufsc/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-18 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-nos-
obriga-a-repensar-o-papel-do-ser-humano-na-criacao-entrevista-especial-com-
alexandre-martins-e-felipe-mello
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-18 20:01:55
Título: Pegar covid de propósito para 'se livrar' é péssima ideia, alerta 
Natália Pasternak
Descrição: A microbiologista diz que, mesmo se a ômicron for mais leve, a ideia 
de se infectar para ficar imune está baseada em falsas premissas e traz riscos à
saúde tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60047498?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-19 08:52:42
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Título: Covid: pandemia não está nem perto do fim, adverte OMS
Descrição: França registrou quase meio milhão de novos casos diários, e houve 
registro de recordes de infectados também na Itália, Alemanha e Dinamarca.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60051317?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-18 00:00:00
Título: Volta de conselheiro suspeito de propina gera temor de dano à imagem do 
TCE
Descrição: A recondução de Robson Marinho ao cargo de conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), nesta terça-feira (18), foi recebida com
cautela e certo incômodo por integrantes do órgão.Leia mais (01/18/2022 - 22h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/volta-de-conselheiro-suspeito-de-propina-
gera-temor-de-dano-a-imagem-do-tce.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-18 00:00:00
Título: Ação para brecar no início o assédio judicial contra jornalistas
Descrição: O mais famoso caso de assédio judicial no país -processos movidos por
diferentes fiéis da Igreja Universal contra a jornalista Elvira Lobato e a 
Folha, em 2008- motivou, à época, uma ação perante o STF (Supremo Tribunal 
Federal) que culminou com a revogação da lei de imprensa.Leia mais (01/18/2022 -
19h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/01/acao-para-brecar-no-inicio-o-assedio-
judicial-contra-jornalistas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-18 18:23:00
Título: Projeto inclui terapia baseada na capoeira no rol de práticas 
integrativas do SUS
Descrição: Profissionais de capoterapia precisarão de qualificação e 
certificação específica
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/844874-projeto-inclui-terapia-baseada-
na-capoeira-no-rol-de-praticas-integrativas-do-sus/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-19 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 19 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (19), marcada pela primeira coletiva de Biden em 
2022, pelas visitas de Antony Blinken a Kiev e Berlim e pela proposta a Angela 
Merkel de ocupar cargo na ONU.
Url :https://br.sputniknews.com/20220119/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quarta-feira-19-de-janeiro-21078826.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda cuestión palestina
Descrição: 19 de enero de 2022,   0:9Naciones Unidas, 19 ene (Prensa Latina) El 
Consejo de Seguridad de la ONU analizará hoy la situación en el Medio Oriente, 
incluida la cuestión palestina, justo cuando Israel despliega nuevos planes de 
colonización en ese territorio árabe ocupado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=502544&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-cuestion-palestina
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