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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-23 18:11:03
Título: Instituições sociais criam frente para fortalecer vacinação infantil
contra covid-19
Descrição: Seis organizações, entre elas a OAB e a CNBB, lançam manifesto contra
\sabotagem da vacinação pediátrica\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/23/cnbb-oab-e-outras-entidadescriam-frente-a-favor-da-vacinacao-infantil-contra-covid-19
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil tem recorde em média móvel de casos de covid
Descrição: País registra média de 133.350 infecções em sete dias, índice mais
alto em toda a pandemia. Janeiro já acumula mais diagnósticos registrados que a
soma dos últimos quatro meses de 2021.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-recorde-em-média-móvel-de-casos-decovid/a-60529571?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Congresso em Foco
Título: Após desdenhar de mortes de crianças, “Bolsonaro Insignificante” vira
assunto no Twitter
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro voltou a ocupar um espaço entre os
assuntos mais comentados do Twitter e, novamente, de uma maneira pouco positiva
para o presidente da República. Na manhã deste domingo (23), o termo Bolsonaro
Insignificante já ocupava os assuntos mais comentados, com cerca de 15 mil
menções de usuários da plataforma. A [ ]The post Após desdenhar de mortes de
crianças, Bolsonaro Insignificante vira assunto no Twitter appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/apos-desdenhar-de-mortes-decriancas-bolsonaro-insignificante-vira-assunto-no-twitter/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-23 18:07:39
Título: Covid-19: mortes de não vacinados dão 'frustração e tristeza', diz
diretor de hospital de referência no RJ
Descrição: O médico Roberto Rangel diz que muitos dos internados no Hospital
Municipal Ronaldo Gazolla que recusaram o imunizante dizem se arrepender e
sentir culpa. Por causa da variante ômicron, mais transmissível, rede de saúde
voltou a ficar sob pressão: 'Na próxima semana, ficaremos lotados'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60092128?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-01-23
Título: 100 anos de Leonel Brizola: “Um estadista que nos faz falta” afirma
Stedile
Descrição: No centenário de Leonel Brizola, João Pedro Stedile homenageia o
estadista e conta porque o político faz falta para o campo das forças populares
brasileira
Url : https://mst.org.br/2022/01/23/100-anos-de-leonel-brizola-um-estadista-quenos-faz-falta-afirma-stedile/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-23 11:06:32
Título: Há 13 anos no topo da lista, Brasil continua sendo o país que mais mata
pessoas trans no mundo
Descrição: Segurança pública no país continua com cegueira de gênero e 11
estados brasileiros não tem dados sobre homofobia e trans
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/23/ha-13-anos-no-topo-da-listabrasil-continua-sendo-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-no-mundo

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-23
Título: Dilma: "a política de preços da Petrobrás é um roubo da população
brasileira"
Descrição: Ex-presidente explica que a mudança na regra de preços e o desmonte
da estatal estiveram entre os principais objetivos do golpe de estado de 2016
Url : https://www.brasil247.com/economia/dilma-a-politica-de-precos-dapetrobras-e-um-roubo-da-populacao-brasileira
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 13:53:49
Título: Embaixador do Turismo de Bolsonaro, Álvaro Garnero é acusado de
estelionato
Descrição: A empresária Cristiana Arcangeli, ex-companheira do empresário, alega
que transferiu US$ 300 mil para uma conta de Álvaro em Nova Iorque, com o
objetivo de investir no mercado de criptomoedas, e nunca mais teve notícias do
dinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/embaixador-do-turismo-de-bolsonaroalvaro-garnero-e-acusado-de-estelionato/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-23
Título: Capitalismo atrapalha ações para salvar a humanidade, diz dossiê
Descrição: Documento elaborado por 26 institutos de pesquisa de todo o mundo
contesta o argumento de “crise do coronavírus” e fala em uma “crise do
capitalismo em geral que só pode ser superada por uma mudança em direção às
necessidades da classe trabalhadora, do campesinato e de um mundo natural
sustentável”. Planos para salvar a humanidade ou o capitalismo? De acordo com o
dossiê preliminar do Um plano para salvar o planeta, do Instituto Tricontinental
de Pesquisa Social e parceiros, as saídas discutidas por várias organizações
políticas mundiais não deverão ter efeito contra o desemprego, a fome e doenças.
Por um motivo simples: retiram direitos dos trabalhadores e campesinos ao passo
que fortalecem o capitalismo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/01/capitalismoatrapalha-acoes-para-salvar-a-humanidade-diz-dossie/
Fonte: ContraTempo
Data: 2022-01-21
Título: Thiago de Mello, a utopia militante em nome do coletivo
Descrição: João Teixeira. Thiago de Mello juntou -se á constelação de estrelas
da literatura latinoamericana do século XX. Nascido em 31 de março de 1926, nos
cafundós de Porantim do Bom Socorro, município de Barreirinha, no Amazonas, o
poeta, tradutor, escritor, jornalista, artista gráfico e roteirista Amadeu
Thiago de Mello está no Olimpo da resistência democrática á ditadura civilmilitar no Brasil (1964/85). Na mesma linhagem de Jorge Amado, Graciliano Ramos,
Ferreira Gullar e Antônio Callado, entre outros; dos argentinos Júlio Cortázar e
Ernesto Sábato; do uruguaio Mário Benedetti; do chileno Pablo Neruda; do peruano
Manoel Scorza; e do cubano Nicolás Guillen, o amazonense Thiago de Mello – um
dos poetas mais influentes e respeitados do mundo, cujas obras foram traduzidas
para mais de 30 idiomas – foi dirigente comunista armado perseguido e exilado,
defensor da ecologia e do meio ambiente.
Url : https://contratempo.info/principal/thiago-de-mello-a-utopia-militante-emnome-do-coletivo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-23 17:38:12
Título: Escola Nacional Florestan Fernandes do MST completa 17 anos, conheça
história
Descrição: Desde a inauguração, 40 mil pessoas do Brasil e outros países
participaram dos 20 cursos oferecidos pela instituição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/23/escola-nacional-florestanfernandes-do-mst-completa-17-anos-conheca-historia

Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa: que exemplo heroico de mártires salvadorenhos suscite corajosos
agentes de fraternidade e paz
Descrição: No sábado, 22 de janeiro, foram beatificados em El Salvador o padre
jesuíta Rutilio Grande García, o padre franciscano Cosme Spessotto e os leigos
Manuel Solórzano e Nelson Lemus. A celebração foi presidida pelo cardeal
Gregorio Rosa Chávez, bispo auxiliar de San Salvador, em nome do Papa Francisco.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-01/el-salvador-missabeatificacao-rutilio-grande-martires.html
Fonte: Congresso em Foco
Título: Buscar a excelência é um ato de inteligência
Descrição: O filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, representante maior
do Existencialismo, dizia que os intelectuais têm de desempenhar um papel ativo
na sociedade. Segundo ele, “estamos condenados a ser livres, de existirmos para
além de nossa essência”. É nesse contexto de percepção existencial de que “não
temos a liberdade de querer deixar de ser livres” [ ]The post Buscar a
excelência é um ato de inteligência appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/colunistas/buscar-aexcelencia-e-um-ato-de-inteligencia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-23 16:07:14
Título: Matopiba: crescimento do agronegócio é um dos responsáveis por enchentes
que assolam Nordeste
Descrição: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia estampam noticiários do país
devido a desastres naturais e ao aumento dodesmatamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/23/matopiba-crescimento-doagronegocio-e-um-dos-responsaveis-por-enchentes-que-assolam-nordeste
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 17:34:50
Título: Bolsonaro bate recorde de emendas pagas com governo ‘entregue’ ao
Centrão
Descrição: Apesar de ter sido eleito com o discurso de que não praticaria o
“toma lá, da cá”, os números mostram que em 2021 Bolsonaro abusou da prática
quando precisou de apoio dos parlamentares
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-bate-recorde-de-emendaspagas-com-governo-entregue-ao-centrao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 17:16:47
Título: Randolfe: CPI é único mecanismo que tem funcionado contra negacionismo
do governo
Descrição: 'Ao menos durante a vigência da CPI anterior, houve pressão sobre o
governo, diante da omissão do Ministério Público', destacou o senador
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/randolfe-cpi-e-unico-mecanismoque-tem-funcionado-contra-negacionismo-do-governo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 16:25:40
Título: Senadores querem ouvir secretário de Bolsonaro que disse que cloroquina
funciona e vacina não
Descrição: Senadores devem ainda convocar o ministro da Saúde Marcelo Queiroga,
o procurador-geral da República Augusto Aras e e o presidente da Anvisa, Barra
Torres
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senadores-querem-ouvir-secretariode-bolsonaro-que-disse-que-cloroquina-funciona-e-vacina-nao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 15:05:10
Título: Ciro Gomes também diz que vai rever reforma trabalhista

Descrição: Outro candidato a tratar do tema foi Jair Bolsonaro (PL). O
presidente, no entanto, adotou o caminho contrário
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/depois-de-lula-sinalizarmudanca-ciro-gomes-tambem-diz-que-vai-rever-reforma-trabalhista/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 14:30:15
Título: Deputados articulam CPI para investigar atuação de Moro em consultoria
dos EUA
Descrição: Para abrir a CPI, os deputados devem contar não apenas com o apoio de
parlamentares da oposição, mas também com a assinatura de diversos bolsonaristas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputados-articulam-cpi-parainvestigar-atuacao-de-moro-em-consultoria-dos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 12:26:41
Título: Bolsonaro ‘perdeu o rumo’ e bolsonarismo virou um ‘salve o chefe como
puder’, diz ex-ministro indicado por Olavo de Carvalho
Descrição: Ricardo Vélez, que ocupou a pasta da Educação, também teceu elogios a
Sergio Moro como alternativa para a direita
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-perdeu-o-rumo-ebolsonarismo-virou-um-salve-o-chefe-como-puder-diz-ex-ministro-indicado-porolavo-de-carvalho/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-23 11:30:27
Título: Socialistas favoritos a manter o poder em Portugal
Descrição: Estas eleições foram convocadas pelo presidente conservador Marcelo
Rebelo de Sousa na sequência da rejeição do orçamento do Executivo
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/socialistas-favoritos-a-manter-opoder-em-portugal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 01:54:30
Título: Justiça determina que Sara Giromini pague R$ 15 mil de indenização a
antropóloga
Descrição: Ex-bolsonarista tem duas semanas para acertar as contas com a
acadêmica Débora Diniz, a quem acusou de ser “a maior abortista do Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-determina-sara-giromini-pagueindenizacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 00:37:14
Título: VÍDEO: PM bate no rosto de mulher em Porto Seguro (BA)
Descrição: Policial agrediu jovem em público, mesmo sendo filmado, no sul da
Bahia. Imagens geraram indignação nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-bate-rosto-mulher-porto-seguro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 22:30:05
Título: Lula avança – Por Aloizio Mercadante
Descrição: Conforme Lula consolida sua vitória e amplia a vantagem em todas as
pesquisas, há um esforço hipócrita dos conservadores de tentar separar Lula e o
PT. Lula é o grande construtor e principal liderança do PT e o PT sempre esteve
ao lado do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/debates/lula-avanca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 22:16:13
Título: 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes: Chico Diaz em berço esplêndido de
criação – Por Filippo Pitanga
Descrição: Repleta de filmes inéditos e exclusivos, de lançamento mundial, a
ditar tendências e diálogos de linguagens para o ano inteiro, a Mostra se

subdivide em várias tradicionais seções competitivas e hors-concours, cada qual
acompanhada de perfis específicos de expressão
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/25-mostra-cinema-tiradentes-chico-diazesplendido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 18:57:11
Título: Zambelli segue mentindo nas redes e diz que contaminação é melhor que
vacina da Covid
Descrição: Deputada bolsonarista destacou manchete completamente
descontextualizada para divulgar que a proteção de quem já teve doença é mais
potente que a dos imunizados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/zambelli-mentindo-redes-contaminacaomelhor-vacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 16:17:12
Título: Flávio e Eduardo Bolsonaro apresentam só seis projetos em 2021 e nenhum
vai a plenário
Descrição: O pai, Jair Bolsonaro, em 27 anos como deputado federal, conseguiu
aprovar somente dois projetos de lei
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-e-eduardo-bolsonaro-apresentamso-seis-projetos-em-2021-e-nenhum-vai-a-plenario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 15:30:26
Título: Deputados do PT do Ceará repudiam ataques de Ciro a Lula, ao partido e a
jornalista do Brasil 247
Descrição: “Durante o ato de lançamento da sua pré-candidatura, Ciro não foi só
irresponsável ao criticar o governo Lula, mas atentou contra a verdade,
distorceu fatos”, diz a nota de repúdio assinada por Luizianne Lins, José Airton
e Elmano de Freitas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputados-do-pt-do-ceara-repudiamataques-de-ciro-a-lula-ao-partido-e-a-jornalista-do-brasil-247/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 15:02:22
Título: Salvador tem 100% dos leitos pediátricos de UTI ocupados por pacientes
de Covid
Descrição: Em 24 horas, a Bahia contabilizou 4.225 novos casos da doença, com o
registro de mais 18 mortes de pessoas infectadas pelo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/salvador-tem-100-dos-leitospediatricos-de-uti-ocupados-por-pacientes-de-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 14:23:44
Título: Brizola: 100 anos – Por Julian Rodrigues
Descrição: O voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor para se
viver
Url :https://revistaforum.com.br/rede/brizola-100-anos-por-julian-rodrigues/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 12:14:21
Título: Hildegard Angel diz que Rede Globo escala Ciro Gomes para atacar Lula
Descrição: Na avaliação da jornalista, a candidatura de Sergio Moro, o preferido
da família Marinho, “flopou”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/hildegard-angel-diz-que-rede-globoescala-ciro-gomes-para-atacar-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 11:31:56
Título: Renan Calheiros sobre Moro: “Por trás de todo paladino moral, vive um
canalha’

Descrição: O senador diz, ainda, que “falta saber quanto Sergio Moro embolsou
para corromper o sistema Judiciário para estar onde está agora: ensandecido por
poder”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-sobre-moro-por-trasde-todo-paladino-moral-vive-um-canalha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-23 11:02:13
Título: Haddad: Moro pode ter ganho “o que Bolsonaro levou uma vida de crimes
para juntar”
Descrição: O candidato do PT ao governo de São Paulo destacou que 78% da receita
da Alvarez &#038, Marsal, que contratou Moro, veio de alvos da Lava Jato.
“Quanto isso foi parar no seu bolso?”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-moro-pode-ter-ganho-o-quebolsonaro-levou-uma-vida-de-crimes-para-juntar/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:30
Título: 'Bolsonaro não é o candidato do coração dos evangélicos', diz
antropólogo e pesquisador do segmento religioso no país
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-nao-o-candidato-do-coracao-dosevangelicos-diz-antropologo-pesquisador-do-segmento-religioso-no-pais-1-25365045
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:27
Título: Juliano Spyer: 'Bolsonaro não é o candidato do coração dos evangélicos'
Descrição: SÃO PAULO - Autor do livro “O povo de Deus”, que detalha o
crescimento dos evangélicos no país, o antropólogo Juliano Spyer afirma que Jair
Bolsonaro não é o presidente do coração do segmento, mas é quem o atrai por
defender de forma clara as pautas de costumes. Para Spyer, os candidatos que
quiserem se conectar com os evangélicos precisam disputar as narrativas com a
direita, a partir da defesa de temas como vida, família e amor. O livro se
tornou referência para políticos que tentam compreender o grupo religioso que
hoje equivale a cerca de 30% da população.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/juliano-spyer-bolsonaro-nao-o-candidatodo-coracao-dos-evangelicos-25365076
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:22
Título: Três partidos do Centrão controlam mais de R$ 149,6 bilhões do governo
Bolsonaro
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/tres-partidos-do-centrao-controlam-maisde-1496-bilhoes-do-governo-bolsonaro-1-25365038
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:45
Título: Visto como filho mais radical, Eduardo é escanteado por campanha de
Bolsonaro para evitar crise na eleição
Descrição: BRASÍLIA - Enquanto Flávio e Carlos já ocupam espaço de destaque nos
esforços para a reeleição do pai, o presidente Jair Bolsonaro, Eduardo está
afastado das estratégias para reconduzir o mandatário ao Palácio do Planalto e
ainda não recebeu qualquer atribuição dentro do comitê de campanha.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/visto-como-filho-mais-radical-eduardoescanteado-por-campanha-de-bolsonaro-para-evitar-crise-na-eleicao-1-25365041
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:41
Título: Falta de recursos ameaça
Descrição: SÃO PAULO - Diante da
desmate do Cerrado ser cancelado
(Inpe) por falta de recursos, um
salvar o projeto.

monitoramento do desmatamento no Cerrado
iminência de o sistema de monitoramento de
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
grupo de cientistas articulou um plano para

Url :https://oglobo.globo.com/brasil/falta-de-recursos-ameaca-monitoramento-dodesmatamento-no-cerrado-25364964
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:49
Título: Sem escoar toda a energia, hidrelétricas desperdiçam água enquanto
termelétricas encarecem conta de luz
Descrição: BRASÍLIA - Belo Monte e Tucuruí, no Pará, e Sobradinho, na Bahia, que
somam 20% do potencial hidrelétrico do país, estão desperdiçando água por falta
de capacidade de escoar toda a energia que podem produzir.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/sem-escoar-toda-energia-hidreletricasdesperdicam-agua-enquanto-termeletricas-encarecem-conta-de-luz-25364958
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:54
Título: Em plena crise hídrica, empresas do setor elétrico lucraram mais de R$
40 bi no ano passado
Descrição: BRASÍLIA - As empresas do setor elétrico listadas na Bolsa de Valores
de São Paulo, a B3, lucraram juntas R$ 40 bilhões nos nove primeiros meses do
ano passado, últimos dados disponíveis, de acordo com levantamento feito pela
consultoria Economática.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/em-plena-crise-hidrica-empresas-do-setoreletrico-lucraram-mais-de-40-bi-no-ano-passado-25364961
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-24 04:30:43
Título: Fake news, influência religiosa e isolamento criam bolsões onde
vacinação não avança
Descrição: SÃO PAULO — Enquanto o Brasil avança para a vacinação de crianças e
dá doses de reforço aos adultos, ainda há cidades que só conseguiram completar o
esquema vacinal de cerca de 20% de sua população. Entre os motivos apontados por
especialistas e secretários de saúde estão a desinformação, o difícil acesso a
regiões isoladas e a influência de líderes religiosos que fazem campanha contra
a vacinação.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/fake-news-influencia-religiosa-isolamentocriam-bolsoes-onde-vacinacao-nao-avanca-25363931
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-23 21:09:09
Título: Sem dados de DF, MT e TO, Brasil registra 135 mil casos e 296 mortes por
covid-19
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-23 09:24:39
Título: 'Elites não têm de concordar comigo, mas não precisam ter medo', diz
Gabriel Boric à BBC
Descrição: Horas antes de apresentar seu gabinete, majoritariamente feminino, o
presidente eleito do Chile falou à BBC News Mundo sobre as profundas
transformações sociais que pretende promover no país após assumir, em 11 de
março de 2022.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60100351?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-23 08:30:05
Título: Rafael Correa responde às críticas de Gabriel Boric ao chavismo
Descrição: Em uma entrevista com o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, a
BBC em Londres perguntou se ele "se vê" em algum dos governos de esquerda da
América Latina, e ele respondeu que não conseguiu "encontrar" nada para a
Nicarágua e que "a Venezuela é uma experiência que falhou, e a prova são os 6
milhões de venezuelanos na diáspora". Em sua conta no Twitter, o ex-presidente

equatoriano Rafael Correa respondeu: "Gabriel: Você esqueceu o bloqueio
criminoso da Venezuela? Venezuela está impedida de vender seu petróleo! Quantos
chilenos estariam na 'diáspora' se fossem impedidos de vender cobre para o
Chile? É como encontrar um homem afogado acorrentado e dizer que não sabe
nadar".
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Data: 2022-01-24 00:00:00
Título: Como as redes sociais estão se preparando para as fake news em 2022,
ouça podcast
Descrição: Após pressão de usuários, o Twitter anunciou na semana passada que a
versão brasileira da plataforma vai receber um recurso para denúncia de
desinformação. As Filipinas também terão acesso à ferramenta. Os dois países vão
ter eleições em 2022, o que pesou na decisão da rede social.Leia mais
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Título: Abaixo-assinado contra nota antivacina do governo reúne 45 mil em 24h
Descrição: Um abaixo-assinado on-line, em repúdio à nota técnica do Ministério
da Saúde favorável ao uso de hidroxicloroquina e contrário às vacinas contra a
Covid-19, obteve mais de 45 mil adesões 24 horas após ser criado.Leia mais
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Título: Ex-chefe da OTAN diz que Ucrânia só vai se juntar ao bloco quando
'inferno congelar'
Descrição: Jaap de Hoop Scheffer era o secretário-geral da OTAN em 2008, quando
o bloco anunciou que a Ucrânia \iria se tornar um país membro\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220123/ex-chefe-da-otan-diz-que-ucrania-sovai-se-juntar-ao-bloco-quando-inferno-congelar-21136582.html
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Título: Rússia não tolerará que Kiev e países ocidentais encenem provocação em
Donbass, diz diplomata
Descrição: Konstantin Gavrilov, chefe da delegação russa nas negociações em
Viena, Áustria, condenou a \campanha iniciada no Ocidente\ que fala
repetidamente da possibilidade de a Rússia invadir a Ucrânia.
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Título: Rússia admite maior cooperação militar com Venezuela, mas descarta
criação de bases no país
Descrição: O embaixador da Rússia na Venezuela, Sergei Melik-Bagdasarov,
considerou possível que os dois países intensifiquem sua cooperação militar ante
um eventual aumento das pressões por parte dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220123/russia-admite-maior-cooperacao-militarcom-venezuela-mas-descarta-criacao-de-bases-no-pais-21129246.html

