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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 16:17:55
Título: Racismo: 186 jornalistas da Folha assinam carta aberta contra publicação
de texto de Risério, veja nomes
Descrição: A carta adverte que se textos como este “atraem audiência no curto
prazo, sua consequência seguinte é minar a credibilidade, que é, e deve ser, o
pilar máximo de um jornal como a Folha”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/racismo-186-jornalistas-da-folha-assinamcarta-aberta-contra-publicacao-de-texto-de-riserio-veja-nomes/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-10-20
Título: Valor Econômico atribui queda do dólar e dos juros à entrevista de Lula
à mídia independente
Descrição: A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos veículos
de comunicação da mídia independente, como o Brasil 247, foi recebida
com entusiasmo pelo chamado "mercado", trazendo como efeitos diretos a queda do
dólar e das taxas de juros no Brasil. Tal fenômeno foi reconhecido pelo jornal
Valor Econômico, maior publicação dedicada à economia, finanças e negócios do
País.
Url : https://www.brasil247.com/economia/valor-economico-atribui-queda-do-dolare-dos-juros-a-entrevista-de-lula-a-midia-independente
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-19
Título: Ômicron fará Brasil ter até 1,2 mil mortos por dia pela covid em
fevereiro
Descrição: Com o avanço da variante ômicron, o Brasil deve registrar pico de
cerca de 1.200 mortes diárias pela covid-19 em pouco mais de duas semanas. O
alerta foi dado hoje (19) pelo Instituto de Métricas em Saúde (IHME) da
Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Segundo essas estimativas, as
curvas de óbitos já estão subindo, devendo atingir o pico no dia 4 de fevereiro,
quando, então, devem começar a cair. Nesse sentido, com o avanço da terceira
dose e menor resistência à vacinação, esses números podem cair cerca de 30% por
volta do fim do próximo mês.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/omicron-brasilate-12-mil-mortes-dia-covid-fevereiro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 19:28:41
Título: Supremo determina que Ministério Público fiscalize pais para garantir
vacinação infantil
Descrição: Decisão foi assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski e enviada em
caráter de urgência às promotorias estaduais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/supremo-determina-queministerio-publico-fiscalize-pais-para-garantir-vacinacao-infantil
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 05:30:29
Título: A urgente e necessária mudança da reforma trabalhista
Descrição: O ápice desse modelo cruel encontrou, no neoliberalismo pinochetista
de Paulo Guedes, o berço ideal para a concentração de riquezas e ampliação da
desigualdade social
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/a-urgente-enecessaria-mudanca-da-reforma-trabalhista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 19:06:31

Título: Prefeitura do Rio promove inauguração das comemorações do Centenário
Leonel Brizola
Descrição: Brizola completaria 100 anos no próximo sábado, um documentário
produzido por Silvio Tendler será lançado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/prefeitura-do-rio-inauguracaocomemoracoes-centenario-leonel-brizola/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 15:42:25
Título: Lula diz que vai retornar com ministério da Cultura e criar comitê
Descrição: “Então, quem tiver medo de Cultura se prepare, porque vai funcionar
mais forte no próximo governo”, afirmou o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-diz-que-vai-retornar-comministerio-da-cultura-e-criar-comite/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 21:09:47
Título: Bolsonaro diz que reajuste salarial a policiais está suspenso
Descrição: Presidente da República destacou somente duas alternativas: favorecer
os policiais ou não dar reajuste para ninguém
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-reajustesalarial-a-policiais-esta-suspenso/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 17:44:35
Título: Camelôs do Rio de Janeiro iniciam campanha de solidariedade após
cancelamento do carnaval
Descrição: Renda do carnaval de rua é parte fundamental do sustento de cerca de
40 mil trabalhadores ambulantes da cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/camelos-do-rio-de-janeiroiniciam-campanha-de-solidariedade-apos-cancelamento-do-carnaval
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 20:06:16
Título: Wassef, advogado de Bolsonaro, consegue na Justiça liberação de madeira
ilegal
Descrição: Responsável pela defesa do clã presidencial e acusado de esconder
Queiroz, ele obteve autorização, representando uma empresa, de um desembargador
do TRF-1 que é cotado para o STJ
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/wassef-advogado-bolsonaro-justicaliberacao-madeira-ilegal/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-19
Título: Bancários querem que bancos aumentem segurança sanitária
Descrição: O Comando Nacional dos Bancários cobrou que os bancos mantenham os
protocolos de segurança sanitária para garantir a saúde e a vida da categoria,
assim como reduzir a propagação e o contágio da população pelo vírus da Covid-19
e suas variantes. A representação dos trabalhadores também solicitou a suspensão
de visitas a clientes neste momento de alta de casos de infecção; a retomada do
teletrabalho em home office; melhorias do atendimento em telemedicina; o
compromisso com a não-demissão; e a volta do controle de acesso às agências
bancárias, entre outras reivindicações. “Já havíamos falado com os bancos
anteriormente sobre a necessidade da manutenção da segurança quando fosse
retomada as atividades. Mas, neste momento em que a Covid-19 está se espalhando,
tanto nas capitais quanto no interior dos estados, de uma forma muito rápida (e,
juntamente com ela, a gripe –H3N2), os bancos retomaram as atividades e
flexibilizaram os protocolos sem considerar este cenário, o que prejudica a
segurança da categoria, dos clientes e de toda a população”, observou a
presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT), Juvandia Moreira, que também é uma das coordenadoras do Comando
Nacional dos Bancários.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bancarios-querem-que-bancos-aumentemseguranca-sanitaria-42d9

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-19
Título: Justiça ordena que Banco do Brasil mande funcionários para home office
Descrição: O movimento sindical dos bancários obteve nesta quarta-feira (19) uma
decisão provisória na Justiça para que o Banco do Brasil coloque todos os
funcionários em home office. A medida serve para os trabalhadores da empresa que
trabalham em prédios comerciais sem atendimento ao público.
A medida determina ainda que o banco siga o manual de segurança sobre a
pandemia, que durou até o dia 4 deste mês. O documento exigia o uso de máscara,
emissão de Cadastro de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para os
profissionais contaminados com o coronavírus, além de reembolso referentes aos
testes e fechamento imediato para limpeza das agências em que houve
contaminação.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/justica-banco-dobrasil-home-office/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 16:01:09
Título: Artigo | Enchentes: mineradoras obstruem rios que transbordam atingindo
área maior
Descrição: As enchentes em Minas, particularmente nas áreas afetadas pela
mineração, têm características muito peculiares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/artigo-enchentes-mineradorasobstruem-rios-que-transbordam-atingindo-area-maior
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 13:25:34
Título: Bolsonaro pratica “pedaladas” na conta de luz, e bomba inflacionária
fica para próximo governo
Descrição: Em debate do Instituto Clima, especialistas defendem tarifa
progressiva, energia renovável e eficiência energética
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/bolsonaro-pratica-pedaladas-naconta-de-luz-e-bomba-inflacionaria-fica-para-proximo-governo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 12:53:19
Título: \Brasil tem que voltar a sonhar\: leia 10 frases de Lula em entrevista a
sites independentes
Descrição: \Temos que devolver ao povo brasileiro o prazer das coisas mais
elementares\, diz o petista, pré-candidato à presidência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/brasil-tem-que-voltar-a-sonharleia-10-frases-de-lula-em-entrevista-a-sites-independentes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 11:36:28
Título: Covid é uma doença grave, e vacinar crianças é imprescindível, defende
médico infectopediatra
Descrição: Diretor do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, esclarece dúvidas
sobre a vacinação infantil contra covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/covid-e-uma-doenca-grave-evacinar-criancas-e-imprescindivel-defende-medico-infectopediatra
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 11:03:44
Título: Desmatamento anual da Amazônia dispara 29% e é o pior da última década,
diz Instituto
Descrição: Enquanto destruição segue em ritmo acelerado, Bolsonaro comemora
queda de 80% nas multas por crimes ambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/desmatamento-anual-da-amazoniadispara-29-e-e-o-pior-da-ultima-decada-diz-instituto
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-19 15:00:00

Título: De modelo internacional à extinção: como morre uma política pública
Descrição: Programa de diversificação do cultivo de tabaco que beneficia
agricultores do setor foi alterado no governo Bolsonaro. Detalhe: o programa era
referência internacional
Url :https://apublica.org/2022/01/de-modelo-internacional-a-extincao-como-morreuma-politica-publica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 18:16:24
Título: Grupo Prerrogativas manifesta apoio a investigação do TCU contra Moro
Descrição: A Corte permitiu apuração sobre conflito de interesses na atuação de
Moro como juiz e, posteriormente, em consultoria norte-americana
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/grupo-prerrogativas-manifestaapoio-a-investigacao-do-tcu-contra-moro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 08:48:12
Título: Governo Bolsonaro mantém sigilo de cem anos a processo do Exército
contra Pazuello
Descrição: De acordo com a comissão formada por vários ministérios, a divulgação
dos documentos representa risco aos princípios da hierarquia e da disciplina no
Exército
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-mantem-sigilo-decem-anos-a-processo-do-exercito-contra-pazuello/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 15:29:41
Título: Lula: “Não podemos julgar as Forças Armadas pelas pessoas que estão no
governo”
Descrição: “Eu tive um governo de recuperação das Forças Armadas brasileiras,
dando o mínimo de dignidade para que ela cumprisse o que está na Constituição”,
afirmou o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-nao-podemos-julgar-as-forcasarmadas-pelas-pessoas-que-estao-no-governo/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-20 07:00:41
Título: CEO da Uber admite que empresa pode bancar direitos trabalhistas
Descrição: Dara Khosrowshahi disse a investidores que a Uber 'pode fazer
qualquer modelo funcionar' em resposta às novas regulamentações da União
Europeia – o que contraria a posição da empresa nos EUA.The post CEO da Uber
admite que empresa pode bancar direitos trabalhistas appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/20/uber-ceo-motoristas-direitostrabalhistas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 10:00:08
Título: Governo do RJ faz operação policial no Jacarezinho para inaugurar
projeto que substitui UPPs
Descrição: Iniciativa \Cidade Integrada\ é reformulação do fracasso das Unidades
de Polícia Pacificadora (UPPs), criadas em 2008
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/governo-do-rj-faz-operacaopolicial-no-jacarezinho-para-inaugurar-projeto-que-substitui-upps
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 09:47:42
Título: Pena de até 5 anos de prisão: Equador começa a julgar ciberativista
amigo de Assange
Descrição: Organizações de direitos humanos afirmam que Ola Bini é alvo de
assédio judicial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/pena-de-ate-5-anos-de-prisaoequador-comeca-a-julgar-ciberativista-amigo-de-assange

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-19 15:16:06
Título: Biden indica Elizabeth Bagley para embaixada dos EUA no Brasil
Descrição: Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden indicou novos embaixadores
do governo norte-americano, incluindo a provável representante do país no
Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220119/biden-indica-elizabeth-bagley-paraembaixada-dos-eua-no-brasil-21087473.html
Fonte: Poder360
Título: Museu de NY inicia remoção de estátua de Theodore Roosevelt
Descrição: Escultura era criticada por remeter ao colonialismo, decisão pela
retirada foi tomada em novembro de 2021
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/museu-de-ny-inicia-remocao-deestatua-de-theodore-roosevelt/
Fonte: Poder360
Título: Suprema Corte libera papéis sobre invasão do Capitólio a comitê
Descrição: Ex-presidente Donald Trump tentou barrar a divulgação, comitê do
Congresso investiga responsabilidade
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/suprema-corte-libera-papeissobre-invasao-do-capitolio-a-comite/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Itapemirim envia aeronaves para ficarem armazenadas nos Estados Unidos
Descrição: Decolou do Aeroporto Internacional de Brasília, às 7h40 desta quartafeira, a aeronave PS-SFC da Itapemirim Transportes Aéreos. Seu destino, agora,
será ficar armazenada no Aeroporto Internacional de Tucson, no deserto norteamericano. O outro avião, PS-ITA, já chegou em solo americano ontem. Rumores
dão conta de que as duas aeronaves foram devolvidas à empresa DCAL 2 [ ]The post
Itapemirim envia aeronaves para ficarem armazenadas nos Estados Unidos appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/itapemirim-envia-aeronavespara-ficarem-armazenadas-nos-estados-unidos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 05:50:53
Título: Griôs de Goiabeiras, microcosmo de tradição, são retratados em websérie
Descrição: Doc mostra bairro na capital capixaba que mantém a herança da
produção das panelas de barro e dos festejos da comunidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/grios-de-goiabeiras-microcosmo-detradicao-sao-retratados-em-webserie/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 05:15:49
Título: Qual o tamanho do estrago bolsonaresco?
Descrição: O autoritarismo e o iliberalismo não são nem fantasmas, nem ameaças
futuras, mas uma realidade que já deteriora nossa ordem constitucional
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/fora-da-politica/qual-o-tamanho-doestrago-bolsonaresco/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 20:55:15
Título: Suprema Corte dos EUA rejeita tentativa de Trump de bloquear relatórios
sobre invasão ao Capitólio
Descrição: O ex-presidente tentou evitar que os documentos em poder dos Arquivos
Nacionais fossem entregues ao comitê que investiga o ataque
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/suprema-corte-dos-euarejeita-tentativa-de-trump-de-bloquear-relatorios-sobre-invasao-ao-capitolio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 18:37:20
Título: Cabo Daciolo se filiará ao PDT e mergulhará na campanha de Ciro Gomes

Descrição: A oficialização ocorrerá nesta sexta-feira 21, durante evento da
sigla em Brasília
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cabo-daciolo-prepara-filiacao-aopdt-e-mergulho-na-campanha-de-ciro-gomes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 18:32:12
Título: Aras libera pagamento ‘extra’ de quase meio milhão a procuradores
Descrição: O maior contracheque foi do procurador regional José Robalinho
Cavalcanti, que tem um salário base de R$ 35,4 mil, mas ganhou R$ 446 mil em
rendimentos brutos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aras-libera-pagamento-extra-dequase-meio-milhao-a-procuradores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 18:13:52
Título: Em meio a movimentações de Ceciliano, Lula diz que PT defende
candidatura de Freixo no Rio
Descrição: O assunto deve ser tratado durante reunião entre a presidente do PT,
Gleisi Hoffmann, e o presidente do PSB, Carlos Siqueira, nesta quinta-feira em
Brasília
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-meio-a-movimentacoes-dececiliano-lula-diz-que-pt-defende-candidatura-de-freixo-no-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-19 17:09:32
Título: Bolsonaro terá R$ 1,8 bilhão para gastar a mais em 2022 após Congresso
estimar inflação mais alta
Descrição: A IFI alerta para o risco das mudanças no teto de gastos, que
permitirão orçamentos operando acima do limite constitucional com ajustes no ano
seguinte
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-tera-r-18-bilhao-paragastar-a-mais-em-2022-apos-congresso-estimar-inflacao-mais-alta/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 15:21:38
Título: Lula: “Empresário brasileiro hoje é o véio da Havan que vende produto
chinês”
Descrição: “A indústria já representou no Brasil 30% do PIB e hoje representa
10% a 11%”, lembrou Lula em entrevista a mídia independente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-empresario-brasileiro-hoje-e-oveio-da-havan-que-vende-produto-chines/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-19 12:10:49
Título: Presidente do Podemos abandona Moro, Alvaro e Ratinho Junior e anuncia
candidatura ao governo pelo PSDB do Paraná
Descrição: Deu ruim para o suspeito ex-juiz Sergio Moro (Podemos), o senador
Alvaro Dias (Podemos) e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). O novo
fato que o Blog do Esmael pode significar uma reviravolta no cenário político do
estado e do país. O presidente do Podemos no Paraná, o ex-prefeito Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/presidente-do-podemos-abandona-moro-alvaroe-ratinho-junior-e-anuncia-candidatura-ao-governo-pelo-psdb-do-parana/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 23:23:20
Título: Confira as 5 tendências de marketing que vão bombar em 2022
Descrição: Descubra onde investir os seus recursos para alcançar um público
maior seguindo as tendências de marketing atuais
Url :https://revistaforum.com.br/tecnologia/confira-as-5-tendencias-demarketing-que-vao-bombar-em-2022/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-01-19 23:14:13
Título: Como o desmonte das políticas ambientais agrava o racismo no Brasil? –
Por Áurea Carolina e Mônica Francisco
Descrição: Não se trata apenas de uma demanda por defesa civil. O que os
episódios mais recentes confirmam é que precisamos transformar como nos
relacionamos com o meio ambiente e enfrentar as brechas na legislação ambiental
que abrem espaço ao racismo ambiental
Url :https://revistaforum.com.br/debates/como-desmonte-politicas-ambientaisagrava-o-racismo-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 22:37:15
Título: O Rei Sadim: Midas ao contrário – Por Chico Alencar
Descrição: Pois não é que no Brasil, em pleno século XXI, chegou à Presidência
um antiMidas? Tudo em que o cidadão toca vira m***a, podridão, intriga
Url :https://revistaforum.com.br/rede/rei-sadim-midas-contrario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 20:21:49
Título: Antivacina, Djokovic compra 80% de empresa que desenvolve tratamento
contra Covid
Descrição: Segundo Ivan Loncarevic, CEO da empresa dinamarquesa, os
pesquisadores estão trabalhando em um tratamento, não em produzir uma vacina
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/antivacina-djokovic-compra-80-deempresa-que-desenvolve-tratamento-contra-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 19:19:12
Título: Milionários fazem pedido incomum: “Forcem-nos a pagar mais impostos”
Descrição: O Grupo “Milionários Patriotas” divulgou uma carta a líderes
empresariais e políticos, durante reunião virtual organizada pelo Fórum
Econômico Mundial
Url :https://revistaforum.com.br/global/milionarios-fazem-pedido-incomum-forcemnos-a-pagar-mais-impostos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 18:32:22
Título: Lima Duarte aconselha bolsonarista Regina Duarte: “Você não pode acabar
assim”, vídeo
Descrição: O ator postou um vídeo em que mostra a montagem publicada por Regina,
com a imagem de Jesus de mãos dadas com Bolsonaro: “Deus, tira a mão daí, meu
Pai. Tanta sujeira na mão”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lima-duarte-aconselha-bolsonaristaregina-duarte-voce-nao-pode-acabar-assim-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 18:10:55
Título: Lula deixa claro em entrevista que Alckmin é seu escolhido para vice
Descrição: Em entrevista de Lula à midia independente progressista, o expresidente deixou claro que seu candidato a vice preferido é o ex-governador
Geraldo Alckmin. Das oito perguntas da primeira rodada, quatro foram sobre a
formação dessa chapa. Em todas as respostas Lula fez questão de defender a
aliança e elogiar seu provável companheiro de governo se [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-deixa-claro-ementrevista-que-alckmin-e-seu-escolhido-para-vice/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 16:48:04
Título: Robinho é condenado em definitivo a nove anos de prisão por violência
sexual de grupo
Descrição: A Justiça italiana poderá pedir a extradição do jogador ou que ele e
seu amigo Ricardo de Falco, também condenado, cumpram as penas em uma
penitenciária brasileira

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/robinho-e-condenado-em-definitivo-anove-anos-de-prisao-por-violencia-sexual-de-grupo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 16:07:59
Título: Lula se emociona ao falar que morou num quartinho com 13 pessoas: “Vou
voltar pra mudar”
Descrição: “Ninguém quer dormir em um quartinho 2x2, com 10 ou 12 pessoas, onde
tem que cozinhar, fazer suas necessidades, fazer sexo”, destacou o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-emociona-ao-falar-que-morounum-quartinho-com-13-pessoas-vou-voltar-pra-mudar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 12:46:06
Título: Jovem sofre ataque racista em mercado e filma agressor: “incenso de
macumba”, veja vídeo
Descrição: De acordo com ela, o mercado não quis liberar imagens das câmeras de
segurança e um policial reafirmou que não poderia fazer nada naquele momento
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/jovem-sofre-ataque-racista-em-mercadoe-filma-agressor-incenso-de-macumba-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-19 12:16:22
Título: Igreja Universal rifa Bolsonaro: prefere os filhos ao povo
Descrição: Cúpula da Igreja Universal, de Edir Macedo, estaria insatisfeita com
o aumento do desemprego e da miséria e acredita que Bolsonaro se mostra cada dia
mais um \líder frágil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/igreja-universal-rifabolsonaro-prefere-os-filhos-ao-povo/
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-suspendervacinacao-de-criancas/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-20 04:30:41
Título: 'Open Health': Plano do governo de compartilhar dados de planos de saúde
não é simples, dizem especialistas
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/open-health-plano-do-governo-decompartilhar-dados-de-planos-de-saude-nao-simples-dizem-especialistas-1-25361288
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-20 09:01:49
Título: Quem são os milionários que querem pagar mais impostos
Descrição: Para um grupo com mais de cem pessoas entre as mais ricas do mundo,
os sistemas tributários não são justos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60061313?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-19 17:26:03
Título: 'Vacinem seus filhos. A proteção do meu depende da imunidade
comunitária': o apelo de mãe de menino à espera de vacina
Descrição: Com o início da vacinação infantil no Brasil, famílias de crianças
imunossuprimidas e com comorbidades esperam ansiosamente pelo imunizante, que
diminuirá os riscos à saúde dos pequenos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60047702?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-19 00:00:00
Título: Folha é acusada de veicular textos racistas em busca de audiência
Descrição: A um mês de completar as comemorações pelo seu centenário, a Folha
lida com a acusação de abrigar textos racistas com o objetivo de alavancar a
audiência.Leia mais (01/19/2022 - 23h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/folha-e-acusada-de-veicular-textos-racistas-em-busca-deaudiencia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-19 00:00:00
Título: Aos 100 anos, Brizola estaria contra Bolsonaro e ao lado da ciência,
avaliam aliados
Descrição: Se estivesse vivo, Leonel de Moura Brizola completaria 100 anos no
próximo sábado (22). Convidados pela Folha a imaginar qual seria o seu
posicionamento político hoje, familiares, aliados e líderes políticos do país
afirmam, em sua maioria, que Brizola estaria ao lado da ciência e das vacinas e
contra o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (01/19/2022 22h45)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/aos-100-anos-brizola-estaria-contra-bolsonaro-e-ao-lado-daciencia-avaliam-aliados.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-20 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 20 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quinta-feira (20), marcada pelo discurso do presidente iraniano
no parlamento russo, pelas falas de Biden durante a sua primeira coletiva de
imprensa em 2022 e pela insinuação de Pyongyang sobre retomada de testes
nucleares.
Url :https://br.sputniknews.com/20220120/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quinta-feira-20-de-janeiro-21093226.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-19 15:34:37
Título: TSE terá reunião para discutir uso do Telegram e plataforma pode ser
banida do Brasil
Descrição: O Telegram entrou na mira do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e uma
das primeiras agendas do presidente do órgão, Luiz Roberto Barroso, será debater
o alcance da plataforma.
Url :https://br.sputniknews.com/20220119/tse-tera-reuniao-para-discutir-uso-dotelegram-e-plataforma-pode-ser-banida-do-brasil-21087683.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-19 13:00:00
Título: 2022 e eleições: Lula vs Bolsonaro: desinformação e risco de golpe
segundo pesquisadores
Descrição: A Pública entrevistou Pablo Ortellado e Carolina Botelho sobre o que
pode decidir o voto, quais as semelhanças com as eleições de 2018 e os desafios
para o próximo governo
Url :https://apublica.org/2022/01/2022-e-eleicoes-lula-vs-bolsonarodesinformacao-e-risco-de-golpe-segundo-pesquisadores/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-19 11:11:06
Título: Artigo | “Globalização à chinesa”: O aniversário de um discurso
histórico
Descrição: A comunidade de destino compartilhado envolve a promoção da paz pela
via do desenvolvimento

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/19/artigo-globalizacao-a-chinesa-oaniversario-de-um-discurso-historico
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Merkel rejeita oferta de cargo da ONU
Descrição: António Guterres havia oferecido a Merkel a presidência de um
conselho consultivo sobre bens públicos globais. Desde o fim de seu mandato,
Merkel tem vivido de forma discreta e pouco se sabe sobre seus planos futuros.
Url :https://www.dw.com/pt-br/merkel-rejeita-oferta-de-cargo-da-onu/a-60485725?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

