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Fonte: Viomundo  
Data: 2022-01-21
Título: Morte de Elza Soares é destaque na imprensa internacional: New York Times, 
Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Al Jazeera a homenageiam
Descrição: A morte de cantora Elza Soares nessa quinta-feira (20/01), no Rio de 
Janeiro, repercutiu na mídia internacional.
Ganhou destaque no diário americano New York Times e o jornal britânico The 
Guardian. O site da revista alemã Der Spiegel e o diário francês Le Monde a 
chamam de a “cantora brasileira do milênio”, lembrando o título que a artista 
recebeu numa homenagem da BBC em 1999. Espanhol El Mundo’ salientou que vida de 
Elza Soares foi marcada por sucessos e superação da fome e do racismo
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/morte-de-elza-soares-e-destaque-
na-imprensa-internacional-new-york-times-guardian-der-spiegel-le-monde-al-
jazeera.html 

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-01-22 05:59:20
Título: Brizola foi o melhor governador de esquerda do Brasil
Descrição: O fundador do PDT foi um estadista, um homem comprometido com seu 
tempo e com o povo brasileiro. Fazem faltas figuras públicas desta tradição
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/brizola-foi-o-melhor-governador-de-
esquerda-do-brasil/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-21 14:30:40
Título: À Sputnik Brasil, Exército detalha projeto bilionário da escola 
'sustentável' de sargentos em Recife
Descrição: Em documento enviado com exclusividade à Sputnik Brasil, o Exército 
Brasileiro (EB) detalhou o projeto de R$ 1 bilhão que envolve a construção da 
nova escola de sargentos, em Recife.
Url :https://br.sputniknews.com/20220121/a-sputnik-brasil-exercito-detalha-
projeto-bilionario-da-escola-sustentavel-de-sargentos-em-recife-21114034.html

Fonte: MST
Data: 2022-01-21
Título: MST: 38 anos lutando pela democratização da terra no Brasil
Descrição: Neste mês de janeiro de 2022, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) completa 38 anos de uma luta histórica de resistências e 
conquistas. Uma história de raízes profundas herdadas da luta pela terra dos 
povos originários, campesinos, indígenas e quilombolas, mas que se concretiza 
enquanto movimento social organizado a partir do 1º Encontro Nacional do MST, no
ano de 1984, em Cascavel, Paraná. No ano seguinte, durante o 1º Congresso 
Nacional do MST, houve o entendimento da classe trabalhadora camponesa de que a 
ocupação de terras era a única solução para que se concretizasse o direito à 
mesma, devido à concentração de poder e propriedades, bastante desiguais no país
e instaurada desde o Brasil Colônia. A partir da definição da ocupação como 
ferramenta de luta, nascem também os princípios organizativos do Movimento, 
baseados na objetividade histórica impulsionada pela necessidade de realizar a 
Reforma Agrária, com o fim de socializar a terra como bem comum ao povo, 
reivindicando “Terra para quem nela vive e trabalha”.
Url : https://mst.org.br/2022/01/21/mst-38-anos-lutando-pela-democratizacao-da-
terra-no-brasil/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-21 18:32:24
Título: Nome aos bois: como empresários legalizam desmonte ambiental no Brasil
Descrição: A boiada do governo Bolsonaro passa beneficiando empresários, que 
negociam terras do país para exploração e cometem crimes ambientais sem 
penalização.
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Url :https://theintercept.com/2022/01/21/nome-aos-bois-empresarios-desmonte-
ambiental/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-21 09:36:56
Título: 5 dados que mostram como brasileiros ricos passam bem pela pandemia
Descrição: Recorde nas vendas da Porsche, fila para compra de helicópteros. Com 
viagens internacionais restritas, o chamado andar de cima faz 'poupança forçada'
e gasta em luxos no mercado nacional.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60047308?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-21 15:48:18
Título: Empresas aumentam preços, e ganho com vacinas deve chegar a R$ 460 bi em
2022
Descrição: Relatório de consultoria aponta que faturamento de produtoras de 
imunizantes contra o coronavírus crescerá 29% neste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/21/empresas-aumentam-precos-e-
ganho-com-vacinas-deve-chegar-a-r-460-bi-em-2022

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-22
Título: Tacla Duran estima que Moro ganhou mais de R$ 10 milhões como recompensa
por ter quebrado empresas brasileiras
Descrição: Revelação foi feita pelo jornalista Luís Nassif.  O advogado Rodrigo 
Tacla Duran, que denunciou a tentativa de extorsão por parte do advogado Carlos 
Zucolotto, amigo do casal Sergio e Rosangela Moro, para ser blindado na Lava 
Jato, estima que o ex-juiz suspeito recebeu mais de R$ 10 milhões da Alvarez & 
Marsal, consultoria que recebeu R$ 42 milhões de empresas brasileiras quebradas 
na Lava Jato. A revelação foi feita pelo jornalista Luís Nassif, que falou em 
ganhos de oito dígitos, ou seja, mais de R$ 10 milhões.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/tacla-duran-estima-que-moro-ganhou-mais-
de-r-10-milhoes-como-recompensa-por-ter-quebrado-empresas-brasileiras 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-21
Título: ‘Big Brother Bolsonaro’: Governo espiona 360 mil pessoas com sistema de 
inteligência, diz revista
Descrição: O governo Bolsonaro está expandindo um sistema de inteligência que 
funciona como um BBB. Ele é capaz de obter informações pessoais de milhões de 
brasileiros. Segundo a revista Crusoé, o programa, batizado de Córtex, monitora 
atualmente 360 mil alvos, conforme informações do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. O Córtex foi lançado de forma experimental em 2018 e tem como
objetivo interligar câmeras de seguranças instaladas em vias públicas e fazer a 
leitura automática de placas, para, por exemplo, localizar veículos roubados e 
criminosos foragidos ou em fuga. No entanto, com o passar do tempo, “o sistema 
se transformou em um gigantesco repositório de informações sensíveis sobre todos
os cidadãos”, diz a revista.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/big-brother-bolsonaro-
espiona-360-mil/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 21:26:39
Título: PoderData: 4 em cada 10 evangélicos consideram Bolsonaro ruim ou péssimo
Descrição: Entre os católicos, a rejeição vai a 60%, indica o levantamento
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-4-em-cada-10-
evangelicos-consideram-bolsonaro-ruim-ou-pessimo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 22:21:24
Título: Passa de mil o número de trabalhadores da Petrobras com Covid
Descrição: A Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou preocupação com o 
aumento de casos entre funcionários da Petrobras
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/passa-de-mil-trabalhadores-da-
petrobras-com-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-21 15:02:58
Título: Atingida pela Vale: “Luto por justiça e ela só será alcançada com a luta
coletiva”
Descrição: Para afetados pelo rompimento da barragem, a vitória sobre a 
impunidade só será possível com a organização popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/21/atingida-pela-vale-luto-por-
justica-e-ela-so-sera-alcancada-com-a-luta-coletiva
 
Fonte: Poder360
Título: China representou 34% das exportações do agronegócio em 2021
Descrição: Embarques para o país somaram US$ 41,02 bilhões em 2021, total da 
balança comercial do agronegócio foi de US$ 105,6 bilhões
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/china-representou-34-das-exportacoes-do-
agronegocio-em-2021/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-21 12:47:20
Título: Com perdas de toneladas de alimentos, agricultores do PR reivindicam 
serem ouvidos pelo governo
Descrição: Desabastecimento de água causou prejuízo que poderia ter sido 
evitado, apontam agricultores familiares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/21/com-perdas-de-toneladas-de-
alimentos-agricultores-do-pr-reivindicam-serem-ouvidos-pelo-governo

Fonte: Congresso em Foco
Título: O racismo religioso e o estado brasileiro: as operações policiais nos 
terreiros de candomblé da Bahia e as reações do povo de terreiro
Descrição: A Liberdade Religiosa é um direito fundamental garantido pela 
Constituição Federal de 1988. Este direito, assegurado pela primeira vez na 
Constituição de 1891, a primeira da república, demarcou o contraste entre o 
estado monárquico católico brasileiro e a república laica do Brasil. No entanto,
a liberdade religiosa não era a mesma para todas as religiões [ ]The post O 
racismo religioso e o estado brasileiro: as operações policiais nos terreiros de
candomblé da Bahia e as reações do povo de terreiro appeared first on Congresso 
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/o-racismo-religioso-e-o-
estado-brasileiro-as-operacoes-policiais-nos-terreiros-de-candomble-da-bahia-e-
as-reacoes-do-povo-de-terreiro/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-21 12:39:42
Título: Em 2021, foram feitas 571 denúncias de violação à liberdade de crença no
Brasil
Descrição: Para mãe de santo Adna Santos, não se trata de intolerância apenas, e
sim de um racismo religioso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/21/em-2021-foram-feitas-571-
denuncias-de-violacao-a-liberdade-de-crenca-no-brasil

Fonte: Congresso em Foco
Título: Elza Soares e o ativismo das mulheres
Descrição: Mais uma vida preta se vai! Perdemos Elza Soares, cantora negra, 
guerreira! Seu estilo inigualável de cantar e falar do povo preto a levou ao 
reconhecimento artístico e social no país e no exterior. Foi considerada A Voz 
do Milênio, mas seu sucesso nunca a afastou de nossa luta por igualdade e 
direito ao bem [ ]The post Elza Soares e o ativismo das mulheres appeared first 
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/elza-soares-e-o-ativismo-das-
mulheres/

Fonte: Rede Brasil Atual 
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Data: 2022-01-21
Título: Ministério de Boric tem maioria de mulheres e neta de Salvador Allende
Descrição: O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, eleito em dezembro, 
anunciou nesta sexta-feira (21) o seu ministério, de perfil progressista 
(socialistas, comunistas e independentes) e maioria feminina. De 24 integrantes 
do primeiro escalão, 14 (58%) são mulheres. A posse está marcada para 11 de 
março. O próprio ex-deputado apresentou os escolhidos em suas redes sociais, 
prometendo um governo “cidadão” e de “portas abertas” ao povo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/01/ministerio-chile-boric-
mulheres-allende/ 

Fonte: Montedo
Data: 2022-01-21
Título: Vexame encoberto
Descrição: Sigilo de cem anos agrega infâmia a processo do Exército que absolveu
Pazuello. A decisão de manter por cem anos o sigilo do processo interno do 
Exército que absolveu o general Eduardo Pazuello de participação em atos 
político-partidários, rejeitando a demanda desta Folha por acesso ao documento, 
agrega infâmia a um episódio degradante.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/21/vexame-encoberto/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-21 13:55:02
Título: RJ: em 2020, número de mulheres negras trabalhando caiu enquanto o de 
homens brancos aumentou
Descrição: “A principal variável de desemprego, a de maior seriedade e maior 
gravidade, é o de mulheres negras\, avalia economista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/21/rj-em-2020-numero-de-mulheres-
negras-trabalhando-caiu-enquanto-o-de-homens-brancos-aumentou

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 22:21:36
Título: Pelé teria tumor no intestino, fígado e pulmão, diz ESPN Brasil
Descrição: Segundo informações do site da ESPN Brasil, o que mais preocupa os 
médicos é o tumor do fígado, por não poder ser retirado em cirurgia
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/pele-teria-tumor-no-intestino-figado-e-
pulmao-diz-espn-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 18:31:11
Título: Suprema Corte do Reino Unido decide na segunda sobre extradição de 
Assange
Descrição: Julgamento vai definir se a extradição do fundador do WikiLeaks é de 
importância pública ou deve ser definida pelo governo Boris Johnson
Url :https://revistaforum.com.br/global/suprema-corte-reino-unido-decide-
extradicao-de-assange/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-21 13:00:00
Título: 2022 e clima: “Não precisamos esperar o futuro, o clima já está 
mudando”, diz pesquisador
Descrição: Eventos climáticos extremos serão cada vez mais extremos — e rotina 
—, diz José Marengo, climatologista classificado pela Reuters como um dos 
cientistas mais influentes do mundo
Url :https://apublica.org/2022/01/2022-e-clima-nao-precisamos-esperar-o-futuro-
o-clima-ja-esta-mudando-diz-pesquisador/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-21 18:54:25
Título: Professora de universidade no RS é demitida após denunciar 
irregularidades em concurso público
Descrição: Concurso público da instituição foi realizado em 2015, demissão da 
docente aconteceu em janeiro deste ano 
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/21/professora-de-universidade-no-
rs-e-demitida-apos-denunciar-irregularidades-em-concurso-publico

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-22 05:00:47
Título: Arnaldo Antunes grava álbum em voz e piano e canta tempos incertos
Descrição: Disco com quatro inéditas e o 1º nesse formato revela introspecção do
artista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/arnaldo-antunes-grava-album-em-voz-
e-piano-e-canta-tempos-incertos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 22:25:01
Título: Consultoria dos EUA que contratou Moro recebeu R$ 42,5 milhões de alvos 
da Lava Jato
Descrição: O TCU ainda não sabe quanto a Alvarez &#038, Marsal repassou ao ex-
juiz e ex-ministro de Jair Bolsonaro pelos serviços prestados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/consultoria-dos-eua-que-contratou-
moro-recebeu-r-425-milhoes-de-alvos-da-lava-jato/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-21
Título: Greve de Furnas entra no 5º dia e cresce adesão de eletricitários de outras 
empresas
Descrição: A greve dos trabalhadores de Furnas, Centro de Pesquisas de Energia 
Elétrica (Cepel) e da holding da Eletrobras em defesa de um plano de saúde justo
completa cinco dias, nesta sexta-feira (21), e deverá se expandir para as demais
subsidiárias do Sistema Eletrobras na próxima semana. A direção de Furnas quer 
aumentar de 10% para 40% a contribuição dos trabalhadores no plano de saúde. A 
decisão se baseia em uma liminar de processo de dissídio instaurado pela própria
empresa no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os trabalhadores exigem que nada
seja alterado até uma decisão final da Justiça
Url : https://www.cut.org.br/noticias/greve-de-furnas-entra-no-5-dia-e-cresce-
adesao-de-eletricitarios-de-outras-empre-db11 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 20:55:00
Título: Moraes manda Bolsonaro explicar em até dois dias ataques a Lula na TV 
Brasil
Descrição: Em evento, o ex-capitão insinuou que o petista, favorito para vencer 
as eleições presidenciais, estaria ‘loteando ministérios’ e a Caixa Econômica 
Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-bolsonaro-explicar-
em-ate-dois-dias-ataques-a-lula-na-tv-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 20:48:33
Título: ‘Eu prefiro o caminho da revisão’, diz vice-presidente do PT sobre o 
futuro da reforma trabalhista
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, José Guimarães defendeu a criação de 
uma comissão tripartite e cogitou o 'aproveitamento' de pontos da reforma
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/eu-prefiro-o-caminho-da-revisao-
diz-vice-presidente-do-pt-sobre-o-futuro-da-reforma-trabalhista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 20:38:10
Título: PoderData: 60% dos brasileiros reprovam governo Bolsonaro, rejeição é 
maior entre mulheres
Descrição: Já o trabalho do ex-capitão é avaliado como ruim ou péssimo por 53% e
como bom ou ótimo por 25%
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/poderdata-60-dos-brasileiros-
reprovam-governo-bolsonaro-rejeicao-e-maior-entre-mulheres/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-01-21 20:00:58
Título: Aloysio Nunes apoia chapa Lula/Alckmin: ‘Indica uma derrubada de 
barreiras’
Descrição: Em encontro com o petista, o ex-senador declarou que conversaria com 
integrantes do PSDB em favor da aliança
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/aloysio-nunes-apoia-chapa-
lula-alckmin-indica-uma-derrubada-de-barreiras/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 19:09:02
Título: Laudo da PF mostra que madeira apreendida ‘sumiu’ antes de decisão 
judicial favorável a Wassef
Descrição: Entre junho e agosto de 2021, 31,5 mil metros cúbicos de madeira 
foram 'movimentados' do pátio da MDP Transportes na Fazenda Imbaúba, no Pará
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/laudo-da-pf-mostra-que-
madeira-apreendida-sumiu-antes-de-decisao-judicial-favoravel-a-wassef/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 18:34:57
Título: Ciro lança pré-candidatura e diz que acabará ‘com a ficção fraudulenta 
do teto de gastos’
Descrição: Durante evento em Brasília, o pedetista criticou o modelo econômico 
adotado por ex-presidentes e projetou um plano de combate à corrupção
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ciro-lanca-pre-candidatura-e-diz-
que-acabara-com-a-ficcao-fraudulenta-do-teto-de-gastos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 18:21:30
Título: Novos dados dos EUA mostram alta eficácia das vacinas contra casos 
graves da Ômicron
Descrição: Relatório analisou informações de mais de 300.000 visitas a 
departamentos de emergência, clínicas de atendimento urgente e hospitalizações 
em dez estados do país
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/novos-dados-dos-eua-mostram-alta-
eficacia-das-vacinas-contra-casos-graves-da-omicron/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-21 17:56:28
Título: Weber manda PF esclarecer andamento de inquérito sobre prevaricação de 
Bolsonaro
Descrição: A investigação avalia se o ex-capitão tomou medidas após ser 
informado de possíveis fraudes na compra da vacina Covaxin
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/weber-manda-pf-esclarecer-
andamento-de-inquerito-sobre-prevaricacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-21 18:21:51
Título: Lula: Inflação leva preços do café da manhã e do PF às alturas
Descrição: Por Luiz Inácio Lula da Silva* A vida do brasileiro não anda nada 
fácil. Para além da pandemia, temos um grave problema de falta de gestão no 
Brasil, que acabou com a economia nacional. A inflação nas alturas tem devorado 
o poder de compra do povo e o famoso Prato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-inflacao-leva-precos-do-cafe-da-manha-
e-do-pf-as-alturas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-22 02:07:39
Título: Turismo sustentável e valores comunitários – Por Ana Beatriz Prudente 
Alckmin
Descrição: É impossível pensar em uma operação turística sem gestão. Na verdade,
a regulamentação do setor é algo que trouxe avanços significativos para o 
turismo, no geral
Url :https://revistaforum.com.br/rede/turismo-sustentavel-e-valores-
comunitarios-por-ana-beatriz-prudente-alckmin/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-22 02:01:11
Título: Adeus à Deusa – Por Lelê Teles
Descrição: Elza era, antes de tudo, uma inconformada. Elza não cantava para 
ninar a Casa Grande
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/falaqueeudiscuto/adeus-a-deusa-por-lele-
teles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-22 01:01:02
Título: Sâmia questiona, via ofício, viagem de Damares a SP: “Visitou quantas 
crianças com Covid?”
Descrição: Deputada entrou com requerimento de informações para saber custos e 
motivações da viagem da ministra, que foi a São Paulo visitar criança que teve 
mal súbito, em aparente campanha antivacina, já que relação com o imunizante foi
descartada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/samia-oficio-viagem-damares-criancas-
covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-22 00:44:24
Título: “Queiroga tem encontro marcado com Satanás”, diz Boris Casoy, veja vídeo
Descrição: O jornalista Boris Casoy se revoltou com a ida do ministro Marcelo 
Queiroga a passeio antivacina junto à ministra Damares Alves
Url :https://revistaforum.com.br/midia/queiroga-tem-encontro-marcado-com-
satanas-diz-boris-casoy-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 23:29:07
Título: Em decisão conjunta, desfiles de escolas de samba de SP e RJ são adiados
para abril
Descrição: Reunião entre Ricardo Nunes (MDB) e Eduardo Paes (PSD) concluiu que 
explosão de casos de Covid-19 não possibilitará calendário convencional. Data 
exata não foi definida
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desfiles-escolas-samba-sp-rj-adiados-
abril/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 23:08:05
Título: Desafios ambientais no Brasil de 2022
Descrição: [Retransmissão] O próximo Pauta Brasil, na sexta-feira, 21 de 
janeiro, terá os desafios do meio ambiente como centro do debate. O país sofre 
com as consequências de práticas não sustentáveis, queimadas, além dos efeitos 
evidentes do aquecimento global. Para esta discussão e busca de luz no fim do 
túnel, com mediação de Nilto Tatto, Marcio [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/desafios-ambientais-no-brasil-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 22:18:08
Título: Líder do PT vai ao TCU para obter documentos sobre honorários de Moro na
Alvarez & Marsal
Descrição: 75% do faturamento da consultoria que empregou Moro vieram da 
recuperação de empresas da Lava Jato, ex-juiz teria movimentado cifras 
milionárias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lider-pt-tcu-moro-honorarios-alvarez-
marsal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 21:23:37
Título: Há um mês sem agenda, Pazuello segue em cargo de R$ 9 mil no Palácio do 
Planalto
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Descrição: General que protagonizou uma desastrosa gestão no Ministério da Saúde
recebe salários como militar e civil e desde sua queda “despacha” bem debaixo do
nariz de Bolsonaro, em silêncio e com tempo de sobra
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/um-mes-sem-agenda-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 20:47:15
Título: Lula dispara e já empata com Bolsonaro entre evangélicos, “memória 
afetiva política”, diz pastor
Descrição: Levantamento PoderData mostra que Lula vem abocanhando boa parte do 
eleitorado evangélico, uma das principais bases de Bolsonaro, petista lidera 
entre católicos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-dispara-evangelicos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 20:36:21
Título: TCU retira sigilo de documentos onde constam honorários de Moro na 
Alvarez & Marsal
Descrição: É necessário investigar “prejuízos ocasionados aos cofres públicos 
pelas operações supostamente ilegais dos membros da Lava Jato de Curitiba e do 
ex-juiz Sergio Moro”, diz a ação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tcu-retira-sigilo-de-documentos-onde-
constam-honorarios-de-moro-na-alvarez-marsal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 20:21:11
Título: Vereadora Daiana Santos, de Porto Alegre, é alvo de nova ameaça de 
morte: “Já não aguento mais”
Descrição: Bancada Negra da Câmara Municipal de Porto Alegre vem sendo 
constantemente ameaçada, via e-mail, por um anônimo que pertenceria a um grupo 
de ódio que faz ataques sistemáticos na internet
Url :https://revistaforum.com.br/politica/daiana-santos-ameaca-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 20:14:25
Título: Nova investigação contra Weintraub é aberta por Moraes após acusações a 
ministro do STF
Descrição: Bolsonarista contou história absurda durante entrevista, sem 
apresentar qualquer prova, e voltou à mira do Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nova-investigacao-contra-weintraub-
moraes-acusacoes-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 19:42:28
Título: Deputada tenta barrar privatização de hospital que atende 94 cidades de 
MG
Descrição: “A situação é grave. Não há nada que justifique a entrega da gestão 
do hospital para a iniciativa privada. A denúncia que recebemos demostra que o 
governo Zema estaria atuando para favorecer o setor privado”, diz Beatriz 
Cerqueira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputada-tenta-barrar-privatizacao-de-
hospital-que-atende-94-cidades-de-mg/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 18:56:38
Título: Banco Central comunica vazamento de dados de 160 mil chaves Pix
Descrição: Segundo o BC, falhas pontuais no banco Acesso Pagamentos permitiu o 
vazamentos de dados cadastrais de usuários
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/banco-central-comunica-vazamento-de-
dados-de-160-mil-chaves-pix/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 14:53:48
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Título: Boric anuncia ministérios com ampla maioria feminina e neta de Salvador 
Allende
Descrição: Alguns nomes também são dos partidos da antiga Concertación, o que 
indica que Boric já ampliou sua base de apoio e a presença da esquerda no 
Congresso do Chile
Url :https://revistaforum.com.br/global/boric-ministerios-maioria-feminina-neta-
de-salvador-allende/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 14:43:25
Título: Lenio Streck explica como Moro ganhou milhões no esquema Lava Jato e 
Álvarez & Marsal + Caseiro
Descrição: Empacado nas pesquisas de intenção voto como principal aposta para a 
chamada terceira via, Sergio Moro viu seu orçamento aumentar drasticamente nos 
meses em que atuou na Consultoria estadunidense Alvares &#38, Marsal, que obteve
75% de seu faturamento em empresas em recuperação judicial por causa da Lava 
Jato. Bastidores mostram que a cifra ultrapassa a [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lenio-streck-explica-como-moro-ganhou-
milhoes-no-esquema-lava-jato-e-alvarez-marsal-caseiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 12:51:22
Título: Elza Soares, a maior cantora brasileira de todos os tempos
Descrição: Ela gravou um DVD na segunda e terça e morreu na quinta, 20 de 
janeiro de 2022, encerrando 60 anos de uma carreira impecável
Url :https://revistaforum.com.br/rede/elza-soares-a-maior-cantora-brasileira-de-
todos-os-tempos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-21 10:00:32
Título: “Sou travesti”: Linn da Quebrada emociona em apresentação no BBB
Descrição: Douglas Silva, o Acerola de \Cidade dos Homens\, arrancou lágrimas 
dos outros participantes ao falar da família: \Minhas filhas e minha esposa, 
tenho que honrar muito elas. São minha base, meu alicerce\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/sou-travesti-linn-da-
quebrada-emociona-em-apresentacao-no-bbb/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-21 03:00:00
Título: Pasolini e a crítica à hipocrisia de quem quer melhorar o mundo. 
Entrevista especial com Vinícius Honesko
Descrição:  
Pier Pasolini reconhece uma impossibilidade de melhorar o mundo. “Dizia ele que 
aqueles que dizem fa [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/588384-pasolini-e-a-critica-a-hipocrisia-de-
quem-quer-melhorar-o-mundo-entrevista-especial-com-vinicius-honesko
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-22 04:30:47
Título: Investimentos Públicos podem trazer alento para a atividade econômica
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/investimentos-publicos-podem-trazer-
alento-para-atividade-economica-25363689
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-21 23:06:14
Título: Inflação: como alta de preços está atingindo o Brasil e outros países
Descrição: O custo de vida está subindo em todo o mundo, mas situação é pior nas
nações mais pobres.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60092110?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-21 10:23:34
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Título: Apple AirTag: como dispositivo está sendo usado para perseguir mulheres
Descrição: A BBC conversou com seis mulheres nos EUA que dizem ter sido 
rastreadas usando Apple AirTags.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60073294?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-21 18:50:48
Título: A tecnologia inovadora que alimentou o Império Inca
Descrição: Uma façanha aparentemente simples de engenharia agrícola ajudou os 
Incas a construírem o maior império da história da América do Sul.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/vert-tra-59769771?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-21 00:00:00
Título: Gestão Aras aumentou pagamento de verbas indenizatórias durante a 
pandemia
Descrição: A gestão do procurador-geral da República, Augusto Aras, ampliou a 
despesa com o pagamento de verbas indenizatórias a integrantes do MPF 
(Ministério Público Federal) durante a pandemia da Covid-19.Leia mais 
(01/21/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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durante-a-pandemia.shtml
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Data: 2022-01-21 00:00:00
Título: Embaixadores pedem a Temer que ajude a restabelecer relação do Brasil 
com o mundo
Descrição: O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi convidado por um grupo de 30 
embaixadores, liderado pelo representante da Alemanha, para apresentar suas 
visões sobre os rumos do Brasil e a possibilidade de restabelecimento integral 
dos laços diplomáticos com o país.Leia mais (01/21/2022 - 21h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2022-01-21 00:00:00
Título: Alckmin diz que achou positiva declaração de Lula sobre aliança
Descrição: O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin diz ter gostado da 
declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista 
concedida na última quarta-feira (19), na qual que defendeu uma aliança com o 
ex-tucano.Leia mais (01/21/2022 - 15h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/alckmin-diz-que-achou-positiva-declaracao-de-lula-
sobre-alianca.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-21 18:37:14
Título: Fiocruz aponta para aumento 'forte' da SRAG, a síndrome respiratória 
aguda, no Brasil
Descrição: O Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira (21), 
aponta que há \forte crescimento\ de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) nas últimas seis semanas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220121/fiocruz-aponta-para-aumento-forte-da-
srag-a-sindrome-respiratoria-aguda-no-brasil-21119326.html
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Data: 2022-01-21 16:50:21
Título: Snowden debocha de 'conspiração global' após conclusões da CIA sobre a 
síndrome de Havana
Descrição: Edward Snowden zombou do fato de a mídia dos EUA apresentar a 
síndrome de Havana como resultado de uma \conspiração secreta\ da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220121/snowden-debocha-de-conspiracao-global-
apos-conclusoes-da-cia-sobre-a-sindrome-de-havana-21117829.html
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