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Fonte: MST
Data: 2022-01-20
Título: MST se despede da “Mulher do fim do mundo”
Descrição: Com grande tristeza, o MST se despede da presença física da cantora
Elza Soares, que faleceu hoje (20), aos 91 anos, de causas naturais. Uma das
maiores artistas da história da música brasileira, Elza Soares construiu uma
carreira de quase sete décadas de sucesso sem nunca abrir mão de suas posições
políticas. Ela nasceu em uma família muito humilde, composta por dez irmãos, no
Rio de Janeiro. O início de sua carreira teve um fato que a marcou para sempre.
Em 1953, Elza Soares participou do programa “Calouros em desfile”, apresentado
por Ary Barroso na Rádio Tupi. Naquele momento o apresentador ironizou as roupas
simples que Elza vestia e perguntou de que planeta ela vinha, Elza respondeu:
“Do planeta fome”. Em toda sua carreira, a artista denunciou um Brasil hoje
ainda tão desigual…..
Url : https://mst.org.br/2022/01/20/mst-se-despede-da-mulher-do-fim-do-mundo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 22:24:02
Título: Elza, a voz contra o autoritarismo: Da casa fuzilada na Ditadura ao
‘Fora, Bolsonaro’
Descrição: Diva da música brasileira, que morreu nesta quinta-feira (20), era
pura resistência. Mulher negra e favelada, ela enfrentou as balas dos militares
e puxou o coro de ‘ei, Bolsonaro... vai tomar no c*’ em pleno Rock in Rio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/elza-voz-contra-autoritarismo-casafuzilada-ditadura-fora-bolsonaro/
Fonte: Paulinho da Viola - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Quando Elza lançou "Se acaso você chegasse", a força da sua voz e a sua
personalidade conquistaram todos de uma só vez. Uma mulher que lutou desde muito
cedo contra várias formas de opressão e cuja contribuição vai além do universo
da música brasileira.
Url : https://twitter.com/PaulinhoDaViola
Fonte: Caetano Veloso - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Elza Soares foi uma concentração extraordinária de energia e talento no
organismo da cultura brasileira.
Url : https://twitter.com/caetanoveloso
Fonte: Zélia Duncan - Twitter
Data: 2022-01-20
Título: Elza Soares se foi, no mesmo dia de Garrincha...chove tão forte lá fora
não há gota que não sinta.
Url : https://twitter.com/zeliaduncan
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-20
Título: Morre aos 94 anos Olinda Bolsonaro, mãe de Jair Bolsonaro
Descrição: Morreu nesta sexta-feira (21) em Registro, no interior de São Paulo,
aos 94 anos, Olinda Bolsonaro, mãe de Jair Bolsonaro (PL), de acordo com a Folha
de S. Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/morre-aos-94-anos-olindabolsonaro-mae-de-jair-bolsonaro
Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-20
Título: Sindicato e Fenaj apoiam carta aberta de jornalistas da Folha contra a ‘publicação
de conteúdos racistas nas páginas do jornal’

Descrição: O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
(SJSP) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) saúdam e prestam total
apoio aos quase 200 jornalistas da Folha que escreveram uma carta aberta à
direção do jornal criticando o posicionamento editorial da empresa a respeito da
questão racial.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/sindicato-e-fenaj-apoiam-cartaaberta-de-jornalistas-da-folha-contra-a-publicacao-de-conteudos-racistas-naspaginas-do-jornal.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-20 21:02:08
Título: Brasil registra 168.060 novos casos de COVID-19, média móvel bate
recorde
Descrição: O Brasil registrou, nesta quinta-feira (20), 168.060 novos casos de
COVID-19 nas últimas 24 horas, a segunda maior marca de toda a pandemia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220120/brasil-registra-168060-novos-casos-decovid-19-media-movel-bate-recorde-21105710.html
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-20 13:00:00
Título: 2022 e a pandemia: Ômicron, vacinas e o futuro da covid-19 no Brasil
segundo pesquisadores
Descrição: Entrevistamos três cientistas para saber se estamos no início do fim
da pandemia ou não, quais as perspectivas para os próximos meses e os riscos que
a covid-19 ainda reserva
Url :https://apublica.org/2022/01/2022-e-a-pandemia-omicron-vacinas-e-o-futuroda-covid-19-no-brasil-segundo-pesquisadores/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro volta a defender remédio rejeitado pela Anvisa para covid-19
Descrição: Em sua tradicional live presidencial, na noite desta quinta-feira
(20), o presidente Jair Bolsonaro tornou a defender a prevenção contra a covid19 à base de Taffix, spray nasal desenvolvido em Israel que teve seu registro
negado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quartafeira (19). A importação do medicamento é uma pauta defendida [ ]The post
Bolsonaro volta a defender remédio rejeitado pela Anvisa para covid-19 appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-volta-a-defenderremedio-rejeitado-pela-anvisa-para-covid-19/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 12:52:37
Título: Lula será primeiro líder latino a palestrar em associação da
Universidade de Cambridge
Descrição: Palestra de Lula já consta no material de divulgação da Cambridge
Union Society, associação estudantil da Universidade que foi criada em 1815 e já
recebeu, entre outros, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Bill Gates e
Stephen Hawking.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-sera-primeiro-lider-latino-apalestrar-em-associacao-da-universidade-de-cambridge/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 00:01:37
Título: Ex-assessor de Bolsonaro admite rachadinhas em três gabinetes do clã
Descrição: Amigo de Bolsonaro há mais de 30 anos, Waldir 'Jacaré' Ferraz revelou
detalhes do esquema de rachadinha à Veja, ele tenta poupar o presidente mesmo
admitindo que o caso é \batom na cueca\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-assessor-de-bolsonaro-admiterachadinhas-em-tres-gabinetes-do-cla/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 13:36:45
Título: Crime da Vale: assessorias explicam como ficarão as indenizações
individuais dos atingidos

Descrição: Lei prevê que processos indenizatórios “caducam”, mas situação do
rompimento pode ser encarada de forma especial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/crime-da-vale-assessoriasexplicam-como-ficarao-as-indenizacoes-individuais-dos-atingidos
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-20
Título: Entidades do Brasil e do exterior protestam contra PLR menor e demissões
na Vale
Descrição: Sindicato afirma que empresa deu reajuste abaixo da inflação, mas
mesmo assim demitiu
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/01/entidades-do-brasil-edo-exterior-protestam-com-sindfer-contra-plr-menor-e-demissoes-na-vale/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 13:09:11
Título: Anvisa aprova uso da CoronaVac para a vacinação de crianças e
adolescentes entre seis e 17 anos
Descrição: Até então, a vacinação infantil vinha sendo realizada com doses
pediátricas do imunizante da Pfizer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/anvisa-aprova-uso-da-coronavacpara-a-vacinacao-de-criancas-e-adolescentes-entre-seis-e-17-anos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 12:34:15
Título: CNBB convoca movimentos para a construção de um projeto popular para o
Brasil
Descrição: Em sua 6ª edição, Semana Social Brasileira (SSB) abre uma nova etapa
de mobilizações em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/cnbb-convoca-movimentos-para-aconstrucao-de-um-projeto-popular-para-o-brasil
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 19:48:10
Título: PoderData: Lula cresce 10 pontos entre os evangélicos em um mês,
Bolsonaro cai
Descrição: Entre católicos, o petista lidera por 46% a 21% - em dezembro,
Bolsonaro chegava a 29%
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-lula-cresce-10pontos-entre-os-evangelicos-em-um-mes-bolsonaro-cai/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 19:33:02
Título: PoderData: Lula chega a 42% das intenções de voto, adversários, somados,
têm 45%
Descrição: Bolsonaro marca 28% na pesquisa, seguido por Moro (8%) e Ciro (3%)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/poderdata-lula-chega-a-42-dasintencoes-de-voto-adversarios-somados-tem-45/
Fonte: Poder360
Título: Frias e Eduardo Bolsonaro se desentendem com irmãos Weintraub
Descrição: Troca de farpas começou após secretário especial curtir um post de
uma internauta dizendo que ex-ministro da Educação poderia ser preso
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/frias-e-eduardo-bolsonaro-sedesentendem-com-irmaos-weintraub/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Fábio Faria vai aos tribunais contra ex-chanceler Ernesto Araújo
Descrição: Dois ex-colegas de trabalho se encontrarão, a partir de agora, também
nos tribunais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anuncio nesta quintafeira (20) que processou o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Ambos, que foram subordinados a Bolsonaro simultaneamente entre junho de 2020
(posse de Faria) e março de 2021 (demissão de Ernesto), pelos crimes [ ]The post

Fábio Faria vai aos tribunais contra ex-chanceler Ernesto Araújo appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/fabio-faria-vai-aostribunais-contra-ex-chanceler-ernesto-araujo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 18:28:08
Título: Porto Alegre: risco de internação em UTI de não vacinados é 16 vezes
maior que o de vacinados
Descrição: Análise da Vigilância em Saúde da Capital também revela que 84% das
internações são de pessoas com alguma comorbidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/porto-alegre-risco-deinternacao-em-uti-de-nao-vacinados-e-16-vezes-maior-que-o-de-vacinados
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 17:45:01
Título: Vereadora de Porto Alegre (RS) é vítima de mais uma ameaça de morte
Descrição: De acordo com a assessoria de Daiana Santos (PCdoB), autor é o mesmo
das ameaças dirigidas aos parlamentares em dezembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/vereadora-de-porto-alegre-rs-evitima-de-mais-uma-ameaca-de-morte
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 15:23:53
Título: Com data para acabar: famílias de PE dizem que sem Auxílio Brasil “a
dificuldade vai aumentar”
Descrição: Programa vendido como “substituto” do Bolsa Família só está garantido
em 2022, média de pagamento nacional foi de R$ 224
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/com-data-para-acabar-familiasde-pe-dizem-que-sem-auxilio-brasil-a-dificuldade-vai-aumentar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 13:07:33
Título: CE: produção audiovisual deve ganhar novo fôlego com a criação do
Programa Ceará Filmes
Descrição: O Programa tem como objetivo a promoção de políticas públicas para o
setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/ce-producao-audiovisual-deveganhar-novo-folego-com-a-criacao-do-programa-ceara-filmes
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 11:14:25
Título: Moradores do Jacarezinho (RJ) criticam Cidade Integrada: \Mesmos erros
das UPPs 14 anos depois\
Descrição: Falta de diálogo e convocação de policiais denunciados por violações
de direitos são as principais críticas apontadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/moradores-do-jacarezinho-rjcriticam-cidade-integrada-mesmos-erros-das-upps-14-anos-depois
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 09:11:30
Título: Desaceleração da economia global representa crise do neoliberalismo,
apontam pesquisadores
Descrição: Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) prevê
crescimento de 2,1% para região em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/desaceleracao-da-economiaglobal-representa-crise-do-neoliberalismo-apontam-pesquisadores
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-20 07:50:01
Título: \Mobilização continua\, destacam servidores sobre pressão em Bolsonaro
por reajuste
Descrição: Orçamento que será sancionado nesta sexta (21) detalhará destino da
verba que prevê reestruturação de carreiras

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/20/pressao-sobre-bolsonaroservidores-organizam-ato-no-stf-e-assembleia-5-mil-podem-parar
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 21:04:21
Título: ‘Você está do lado da velha política’, diz Ernesto Araújo a Fábio Faria
após processo
Descrição: O ministro das Comunicações protocolou queixa-crime contra o exchanceler por declarações em um programa reacionário
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/voce-esta-do-lado-da-velhapolitica-diz-ernesto-araujo-a-fabio-faria-apos-processo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 20:28:54
Título: A voz de Elza Soares expressou, sem tirar nem pôr, sua própria história
de vida
Descrição: Superando uma trajetória sofrida, digna de série com muitos
capítulos, ela lançou discos emblemáticos, foi excelente cantora e referência
para um punhado de intérpretes
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/voz-de-elza-soares-expressava-semtirar-nem-por-sua-historia-de-vida/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 20:13:18
Título: ‘Ele não é deste mundo, tem alguma força sobrenatural’, diz Weintraub
sobre Lula
Descrição: 'Ele renasce, vem de novo, não cansa, não para', declarou o exministro da Educação de Jair Bolsonaro, que considera o petista 'um inimigo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ele-nao-e-deste-mundo-temalguma-forca-sobrenatural-diz-weintraub-sobre-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 19:07:51
Título: MP da Bolívia investigará supostos voos irregulares de Jeanine Áñez ao
Brasil
Descrição: Segundo jornal argentino, Jair Bolsonaro admitiu ter se encontrado
com a ex-presidenta da Bolívia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/mp-da-bolivia-investigara-supostosvoos-irregulares-de-jeanine-anez-ao-brasil/
Fonte: DefesaNet RSS
Título: CIA descarta que 'síndrome de Havana' foi operação estrangeira
Url :https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/43359/CIA-descarta-que-sindrome-de-Havana--foi-operacao-estrangeira/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 18:36:09
Título: ‘Cantou até o fim’: artistas lamentam a morte de Elza Soares
Descrição: Aos 91 anos, a cantora morreu por 'causas naturais', no Rio de
Janeiro, de acordo com comunicado emitido por sua equipe
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/cantou-ate-o-fim-artistas-lamentama-morte-de-elza-soares/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 17:01:09
Título: Comissão no MPF pede arquivamento de processo contra procuradores que
acionaram Moro na Justiça
Descrição: Emanuel Ferreira e Camões Boaventura haviam reivindicado punição a
Moro por atuação antidemocrática na Lava Jato
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/comissao-no-mpf-pede-arquivamentode-processo-contra-procuradores-que-acionaram-moro-na-justica/
Fonte: CartaCapital

Data: 2022-01-20 16:54:25
Título: Apoio do PSB a Lula ‘caminha bem’ e portas seguem abertas para Alckmin,
diz Paulo Câmara
Descrição: 'Estou muito otimista de que vamos construir essa aliança nacional',
disse o governador pernambucano, em seu estado, a negociação continua
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apoio-do-psb-a-lula-caminhabem-e-portas-seguem-abertas-para-alckmin-diz-paulo-camara/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 16:22:47
Título: Sem máscara, Bolsonaro causa aglomeração com apoiadores no Suriname
Descrição: Neste mês, ele chegou a sugerir que a Ômicron, que tem gerado um
aumento de infecções e da procura por testes, é 'bem-vinda'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sem-mascara-bolsonaro-causaaglomeracao-com-apoiadores-no-suriname/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 16:13:11
Título: Eleição em São Paulo segue no centro das divergências entre PT e PSB
Descrição: Gleisi Hoffmann e Carlos Siqueira se reúnem em Brasília e defendem
aliança em torno de Lula, mas diferenças estaduais seguem sobre a mesa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/eleicao-em-sao-paulo-segue-nocentro-das-divergencias-entre-pt-e-psb/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 16:12:47
Título: Alcolumbre trava há 5 meses projeto que barra ‘supersalários’ no serviço
público
Descrição: A proposta foi encaminhada em agosto para a Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Casa e até hoje, cinco meses depois, nem sequer tem um
relator definido
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alcolumbre-trava-ha-5-mesesprojeto-que-barra-supersalarios-no-servico-publico/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-20 15:19:53
Título: Três policiais são julgados pela passividade no assassinato de George
Floyd
Descrição: Os agentes são acusados de não terem fornecido ajuda enquanto Floyd
morria sufocado pelo joelho de seu colega Chauvin em maio de 2020, no norte dos
EUA
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/tres-policiais-sao-julgados-pelapassividade-no-assassinato-de-george-floyd/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-20 16:37:42
Título: “O povo quer mudança, e tenho consciência do que ele está passando”, diz
Lula
Descrição: Em sua primeira entrevista coletiva de 2022, Lula defende a
reconstrução do país baseada no resgate da democracia e no combate à
desigualdade social Emocionado, Lula disse nesta quarta-feira (19/01), em São
Paulo, durante sua primeira coletiva de imprensa do ano, que só será candidato à
Presidência da República se Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/o-povo-quer-mudanca-e-tenho-consciencia-doque-ele-esta-passando-diz-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 02:20:52
Título: Por que marxistas devem defender as cotas raciais? – Por Valerio Arcary
Descrição: Não é a luta contra o racismo que explica a raiva, exasperação e
fúria dos racistas. Não é a luta contra o racismo que ameaça dividir o povo, mas
o racismo

Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/valerioarcary/por-que-marxistasdevem-defender-as-cotas-raciais-por-valerio-arcary/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 01:08:31
Título: BBB: Vyni revela que se formou com bolsa do Prouni e Haddad comemora
Descrição: O ex-ministro Fernando Haddad compartilhou depoimento do participante
do BBB, confira
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/bbb-vyni-revela-se-formoucom-prouni-e-haddad-comemora/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 00:28:01
Título: 2022 é só um momento: derrotar a ditadura do capital em todas as suas
formas – Por Elídio Marques
Descrição: A esquerda que apoia Lula vê-se em espaços bem limitados. Depois de
optar por um perfil bastante discreto, vê-se agora com margem pequena para se
movimentar sem ser acusada de \estragar\ o caminho
Url :https://revistaforum.com.br/debates/2022-momento-derrotar-ditadura-capitaltodas-formas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 23:35:24
Título: “Queremos que dê certo”, diz presidente do PSB sobre tentativa de união
entre Haddad e França em SP
Descrição: PT e PSB já possuem candidatos para o Palácio dos Bandeirantes, mas
querem chegar a um acordo de candidatura única, Gleisi ainda defende envolver o
PSOL, que trabalha com o nome de Guilherme Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-psb-uniao-haddad-franca-sp/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 23:08:33
Título: “O Telegram é uma barbárie completa”, diz pesquisador
Descrição: Durante o Jornal da Fórum, o pesquisador Felipe Pena, da UFF,
defendeu a suspensão da plataforma que não possui sede no Brasil, possibilidade
é discutida no TSE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-telegram-e-uma-barbarie-completadiz-pesquisador/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 22:27:11
Título: Lula ressalta trajetória de Elza Soares: “Defendeu a democracia e as
boas causas”
Descrição: O ex-presidente Lula destacou a importância de Elza, na música e nas
questões sociais: “Lutadora pela arte e pela vida contra a fome, a miséria, o
racismo e o machismo”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/lula-ressalta-trajetoria-de-elzasoares-defendeu-a-democracia-e-as-boas-causas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 22:00:03
Título: MST dá aval a aliança com Alckmin
Descrição: O Jornal da Fórum desta quinta-feira analisa os principais fatos do
dia. Uma das notícias é a declaração de liderança nacional do MST de que uma
eventual entrada de Geraldo Alckmin na chapa de Lula não enfrentaria
resistências no movimento. Os convidados de hoje são o médico e advogado
sanitarista Daniel Dourado, o professor e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mst-da-aval-a-alianca-com-alckmin-2/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 18:56:42
Título: PT, PSB, PCdoB e PV vão pedir ao TSE extensão de prazo para formar
federação

Descrição: Partidos querem mais tempo para discutir palanques estaduais antes de
fechar federação partidária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-psb-pcdob-pv-tse-extensao-prazoformar-federacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 16:04:37
Título: Clara Ant diz que Alckmin se distanciou do PSDB e, portanto, aliança é
bem-vinda
Descrição: Ela diz torcer para que acordo de Lula com o ex-governador “dê certo
porque nós não podemos brincar”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/clara-ant-diz-que-alckmin-sedistanciou-do-psdb-e-portanto-alianca-e-bem-vinda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 14:19:08
Título: Lideranças do centrão já admitem conversar com Lula, diz Andréia Sadi,
da Globo
Descrição: Para eles, não existiria nenhum constrangimento em \sentar para
conversar\ com Lula. Só não fizeram ainda apenas para evitar desgastes junto a
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/liderancas-do-centrao-ja-admitemconversar-com-lula-diz-andreia-sadi-da-globo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 12:21:52
Título: Oficial da Marinha aposentado por invalidez total surfa e esquia na neve
Descrição: Justiça Militar arquivou processo, juiz federal Frederico Montedonio
Rego, da 8ª Vara Federal Criminal do Rio, fixou a competência da Justiça comum
para processar o militar por estelionato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oficial-da-marinha-aposentado-porinvalidez-total-surfa-e-esquia-na-neve/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 12:03:49
Título: Alimentos da Reforma Agrária chegaram a 1 milhão de estudantes de
escolas públicas do Paraná em 2021
Descrição: Cooperativas e Associações da Reforma Agrária entregaram 14,5
toneladas de alimentos no período, via PNAE
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/alimentos-da-reforma-agrariachegaram-a-1-milhao-de-estudantes-de-escolas-publicas-do-parana-em-2021/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-20 11:43:42
Título: Reuters, Bloomberg e outros veículos internacionais repercutem
entrevista de Lula
Descrição: Mídia internacional destacou fala do ex-presidente sobre reduzir a
pobreza, e possível aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/reuters-bloomberg-e-outros-veiculosinternacionais-repercutem-entrevista-de-lula/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-20 03:00:00
Título: Crise política e desafios para 2022: \Não nos movemos, apenas seguimos
caindo para um poço sem fundo\. Entrevista especial com Raphael Tsavkko Garcia
Descrição:
“O processo eleitoral de 2022 se tornou uma batalha de todos contra Bolsonaro e
nada mais”. É assim que o jornalista http://www.ihu.unisinos.br/615259-crisepolitica-e-desafios-para-2022-nao-nos-movemos-apenas-seguimos-caindo-para-umpoco-sem-fundo-entrevista-especial-com-raphael-tsavkko-garcia
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-21 04:30:12

Título: Venda de livros cresceu 29,3% em 2021 e faturamento das editoras superou
R$ 2,2 bilhões
Descrição: Para o mercado editorial brasileiro, o tempo das vacas magras parece
ter ficado para trás. Em 2021, a venda de livros cresceu 29,3%. Já o faturamento
das editoras aumentou 29,2%. Os dados são do Painel do Varejo de Livros no
Brasil, pesquisa realizada pela consultoria Nielsen BookScan e divulgada pelo
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/venda-de-livros-cresceu-293-em2021-faturamento-das-editoras-superou-22-bilhoes-25361714
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-20 22:14:27
Título: Elza Soares: 'rainha invencível' da música brasileira morre aos 91 anos
Descrição: Uma das maiores cantoras da música brasileira, ela falece no mesmo
dia da morte do marido Garrincha 39 anos atrás.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60077675?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-21 00:00:00
Título: Brizola foi amado e odiado e via Lula como sucessor, diz autor de
'Brizolismo'
Descrição: Autor do livro \Brizolismo\ (1999), sua tese de doutorado em ciência
política, o sociólogo João Trajano Sento-Sé se refere a Leonel Brizola como uma
liderança popular que movimentava paixões. Professor da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, ele diz que Brizola foi ao mesmo tempo amado, temido e
odiado. \Não havia posição neutra frente à sua figura.\Leia mais (01/21/2022 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/brizola-foi-amado-e-odiado-e-via-lula-como-sucessor-dizautor-de-brizolismo.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-20 00:00:00
Título: Eduardo Bolsonaro e Mário Frias escancaram crise e trocam farpas com
irmãos Weintraub
Descrição: O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o secretário especial
da Cultura, Mário Frias, trocaram farpas publicamente com os ex-aliados, os
irmãos Abraham e Arthur Weintraub, por meio das redes sociais, indicando a crise
na extrema-direita bolsonarista.Leia mais (01/20/2022 - 21h41)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/eduardo-bolsonaro-e-mario-frias-escancaram-crise-e-trocamfarpas-com-irmaos-weintraub.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-20 00:00:00
Título: Site ligado a sindicatos dos petroleiros é tirado do ar após ação
judicial da Petrobras
Descrição: Após ação judicial da Petrobras, a juíza Maria da Penha Nobre Mauro,
da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou que o site Observatório
Social da Petrobras, ligado a sindicatos de petroleiros e que monitora as
políticas e ações da empresa, não utilizasse mais o nome em seu domínio.Leia
mais (01/20/2022 - 18h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/site-ligado-a-sindicatos-dos-petroleiros-e-tiradodo-ar-apos-acao-judicial-da-petrobras.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-20 00:00:00
Título: Jornalismo suicidário

Descrição: Em matéria publicada na quarta-feira (19), Suzana Singer trouxe a
posição da Direção da Folha acerca das repercussões negativas de textos
recentemente publicados e que foram por muitas pessoas -inclusive por este
colunista- considerados racistas. Porém, as declarações do diretor do jornal,
Sérgio Dávila, revelaram, mais do que falta de autocrítica, uma surpreendente
tendência ao autoaniquilamento por parte de um jornal centenário.Leia mais
(01/20/2022 - 17h44)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/silvio-almeida/2022/01/jornalismo-suicidario.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-20 23:57:26
Título: Bolsonaro prepara PEC para 'driblar' lei e baixar gasolina e luz, diz
mídia
Descrição: O governo Jair Bolsonaro (PL) prepara uma PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) para autorizar a redução temporária de impostos sobre combustíveis
e energia elétrica.
Url :https://br.sputniknews.com/20220120/bolsonaro-prepara-pec-para-driblar-leie-baixar-gasolina-e-luz-diz-midia-21106508.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-20 22:01:31
Título: Bolsonaro diz que Suriname pode dar preferência ao Brasil para
exploração de petróleo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou, nesta quinta-feira (20),
que o Suriname avalia dar prioridade ao Brasil, por meio da Petrobras, na
exploração de petróleo e gás no país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220120/bolsonaro-diz-suriname-pode-darpreferencia-ao-brasil-exploracao-de-petroleo-21106021.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-20 19:28:24
Título: Comunistas e oposição à Putin apresentam projeto de lei para a
independência do leste da Ucrânia
Descrição: Seria \moralmente justificado\ para a Rússia reconhecer a
independência dos territórios nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da
Ucrânia, afirmou um grupo de parlamentares comunistas russos na quarta-feira
(19).
Url :https://br.sputniknews.com/20220120/comunistas-e-oposicao-a-putinapresentam-projeto-de-lei-para-a-independencia-do-leste-da-ucrania-21105333.html

