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Fonte: CPT
Data: 2022-01-23
Título: Comunidades denunciam indícios de execuções na operação policial que
resultou na morte de quatro quilombolas em Cavalcante (GO)
Descrição: Comunidades relatam que a ação da Polícia Militar do Estado de Goiás
na quinta-feira, dia 20 de janeiro, na zona rural de Cavalcante (GO),
caracteriza mais uma chacina promovida por agentes da corporação. Moradores da
região, que conheciam Francisco Kalunga, Niro, Alan e Salviano, vítimas fatais
da ação, afirmam que eles eram homens simples, trabalhadores, e questionam a
versão apresentada pelos policiais, que teriam agido de forma desproporcional,
executando-os cruelmente, sem chance de defesa.
Url : https://cptgoias.org.br/comunidades-denunciam-indicios-de-execucoes-naoperacao-policial-que-resultou-na-morte-de-quatro-quilombolas-em-cavalcante-go/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 10:10:25
Título: Assange poderá recorrer de extradição aos EUA no Supremo, decide justiça
britânica
Descrição: Preso desde 2019, fundador do WikiLeaks luta nos tribunais para não
ser extraditado aos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/assange-podera-recorrer-deextradicao-aos-eua-no-supremo-decide-justica-britanica
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 14:43:12
Título: A inflação brasileira em evidência
Descrição: 'O aumento da inflação tem um impacto devastador para os mais pobres'
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/ainflacao-brasileira-em-evidencia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 16:26:31
Título: Weber manda à PGR notícia-crime contra Bolsonaro e Queiroga por
prevaricação na vacinação infantil
Descrição: O presidente e o ministro da Saúde insistiram em criar dificuldades
para a imunização de crianças mesmo após aval da Anvisa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/weber-manda-a-pgr-noticia-crimecontra-bolsonaro-e-queiroga-por-prevaricacao-na-vacinacao-infantil/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-01-24 03:00:00
Título: No Brasil, a banalização da morte é um programa político. O escândalo
genocida da vida é tratado como irrelevante. Entrevista especial com José de
Souza Martins
Descrição:
Em 2021, 412.880 brasileiros morreram em decorrência da pandemia de Covid-19, e
os dados mais recentes indicam que, além da emergência sanitária, a
http://www.ihu.unisinos.br/615627-no-brasil-a-banalizacao-da-morte-e-umprograma-politico-o-escandalo-genocida-da-vida-e-tratado-como-irrelevanteentrevista-especial-com-jose-de-souza-martins
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-24 22:21:27
Título: Brasil tem 267 mortes por COVID-19 em 24h e média volta a ficar acima de
300 óbitos diários
Descrição: Nesta segunda-feira (24), o Brasil registrou 267 novas mortes por
COVID-19, chegando a um total de 623.412 óbitos. O país também detectou 90.509
novos casos da doença e bateu recorde na média de novas infecções – acima de 150
mil diárias.

Url :https://br.sputniknews.com/20220124/brasil-tem-267-mortes-por-covid-19-em24h-e-media-volta-a-ficar-acima-de-300-obitos-diarios-21149336.html
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-24
Título: Orçamento 2022: Mesmo com alta de Covid, Bolsonaro corta R$ 100 milhões
de hospitais
Descrição: Mesmo com a nova alta de casos de Covid-19 no Brasil, o presidente
Jair Bolsonaro aingiu em cheio os hospitais ligados a universidades federais,
que enfrentam o terceiro ano seguido de pandemia com atendimentos à população,
ao fazer vetos ao orçamento de 2022. De acordo com vetos publicados no DOU nesta
segunda-feira (24), R$ 100 milhões foram cortados da Ebserh (Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares), que administra os centros médicos ligados às
instituições de ensino. O veto é específico para o “funcionamento e gestão de
instituições hospitalares federais”.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/bolsonaro-corta-100milhoes-de-hospitais/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-25
Título: Oito dias depois de testar positivo para Covid, Olavo de Carvalho morre,
aos 74
Descrição: O falecimento foi anunciado pelo perfil verificado de Olavo de
Carvalho no Instagram
Url : https://www.brasil247.com/brasil/morre-olavo-de-carvalho-guru-dobolsonarismo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 16:46:14
Título: Educação e Trabalho concentram cortes de Bolsonaro, veja quanto cada
ministério perde em 2022
Descrição: Vetos ao Orçamento ainda bloqueiam recursos do Ministério da Saúde,
de quilombolas e de combate a incêndios florestais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/educacao-e-trabalho-concentramcortes-de-bolsonaro-veja-quanto-cada-ministerio-perde-em-2022
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-24 23:12:00
Título: CNTE denuncia que governo Bolsonaro quer barrar reajuste de 33% no piso
de professores
Descrição: O presidente da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação), Heleno Araújo, denunciou nesta segunda-feira (24/01) que o governo do
presidente Jair Bolsonaro (PL) quer barrar reajuste de 33% no piso dos
professores da educação básica. O dirigente da CNTE disse que a entidade já
orientou sindicatos da categoria
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/cnte-denuncia-que-governo-bolsonaro-querbarrar-reajuste-de-33-no-piso-de-professores/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 00:13:35
Título: Sucateamento do Brasil: Capes e CNPq acumulam 51% de cortes nas bolsas
Descrição: Produção científica brasileira está no corredor da morte. Este ano,
só da parte do MEC, nova tesourada de R$ 802 milhões pode desmantelar totalmente
a Capes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sucateamento-brasil-capes-cnpq-51cortes-bolsas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 12:48:11
Título: Exploração de petróleo pela ExxonMobil no São Francisco pode afetar 52
unidades de conservação
Descrição: Para especialista, falta transparência da Exxon Mobil no processo e
na comunicação com ribeirinhos e povos tradicionais

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/exploracao-de-petroleo-pelaexxonmobil-no-sao-francisco-pode-afetar-52-unidades-de-conservacao
Fonte: Vatican News - Português
Título: No combate às mudanças climáticas “o papel do Papa é bem relevante”
Descrição: Os desastres naturais que estão acontecendo no Brasil nas últimas
semanas têm a ver com as mudanças climáticas, segundo nos relata Alexandre
Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará. Doutor em Ciências
Atmosféricas, ele trabalha há cerca de 20 anos com as questões climáticas.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/alexandre-costa-combatemudancas-climaticas-papa.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 19:53:37
Título: Promotor responsável por investigar rachadinha de Carlos Bolsonaro vai a
festa da advogada de Flávio
Descrição: A cerimônia ocorreu no último sábado 22, no Iate Clube do Rio,
Alexandre Murilo Graça diz que não há ‘impedimento legal’
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/promotor-responsavel-porinvestigar-rachadinha-de-carlos-bolsonaro-vai-a-festa-da-advogada-de-flavio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 11:03:03
Título: SP: População de rua cresce 31% em dois anos e chega a 31.884 pessoas
Descrição: Dos 31.884 moradores de rua, 28% afirmaram viver com ao menos um
familiar, somando 8.927 pessoas, segundo censo realizado pela Prefeitura de São
Paulo.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sp-populacao-de-rua-cresce-31-em-doisanos-e-chega-a-31-884-pessoas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 18:39:25
Título: Brasil de Fato RS vai transmitir lives do Fórum Social das Resistências
2022, confira a agenda
Descrição: Debates virtuais preparam o evento presencial que ocorrerá de 26 a 30
de abril, em Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/brasil-de-fato-rs-vaitransmitir-lives-do-forum-social-das-resistencias-2022-confira-a-agenda
Fonte: Poder360
Título: Site do Banco Central fica fora do ar na noite desta 2ª
Descrição: Instabilidade começou depois de BC permitir consulta a valores \
esquecidos\ nos bancos
Url :https://www.poder360.com.br/economia/site-do-banco-central-fica-fora-do-arna-noite-desta-2a/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Após sanção do Orçamento, servidores ajustam calendário de paralisações
Descrição: Depois de o presidente Jair Bolsonaro sancionar o Orçamento da União
de 2022 com a reserva de R$ 1,7 bilhão para reajustar salário dos funcionários
públicos sem citar quais categorias serão contempladas, servidores de diversas
categorias se programam para seguir calendário de paralisações. A previsão de um
novo grande ato no dia 27 de janeiro. [ ]The post Após sanção do Orçamento,
servidores ajustam calendário de paralisações appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/apos-sancao-do-orcamentoservidores-ajustam-calendario-de-paralisacoes/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Levantamento mostra que Centrão controla R$ 150 bilhões no governo
Descrição: Levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que o Centrão – grupo
político comandado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e pelo presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) – controla R$ 150 bilhões do Orçamento da União.

De acordo com o levantamento, PP, PL e Republicanos, os partidos que dominam o
Centrão, têm em [ ]The post Levantamento mostra que Centrão controla R$ 150
bilhões no governo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/levantamento-mostra-quecentrao-controla-r-150-bilhoes-no-governo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 14:00:15
Título: Análise | A falta de inspeção presencial no cárcere e a negrofobia
Descrição: O sistema de combate à tortura no cárcere vem sendo desmoronado pela
ação do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/analise-a-falta-de-inspecaopresencial-no-carcere-e-a-negrofobia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 18:15:05
Título: China defende sua política de \tolerância zero\ contra covid-19: \cuidar
da vida das pessoas\
Descrição: Autoridades chinesas destacam que políticas públicas adotadas ajudam
a economia e a saúde da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/china-defende-sua-politica-detolerancia-zero-contra-covid-19-cuidar-da-vida-das-pessoas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 18:10:02
Título: Cordéis contam a tragédia de povo atingido pela construção de barragem
na Paraíba
Descrição: A barragem, que transbordou em 2004, deslocou mais de cinco mil
pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/cordeis-contam-a-tragedia-depovo-atingido-pela-construcao-de-barragem-na-paraiba
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 17:45:46
Título: Defesa de Ola Bini denuncia irregularidades em seu julgamento no Equador
Descrição: Julgamento do ciberativista foi suspenso na sexta (21) antes das
testemunhas da defesa serem ouvidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/defesa-de-ola-bini-denunciairregularidades-em-seu-julgamento-no-equador
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 12:32:21
Título: Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro será nos dias 22 e 23 de
abril
Descrição: Neste ano, as apresentações do grupo especial de São Paulo e do Rio
de Janeiro serão na mesma data
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/desfile-das-escolas-de-samba-dorio-de-janeiro-sera-nos-dias-22-e-23-de-abril
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 10:16:53
Título: Sindicato dos Metroviários de São Paulo indica possibilidade de greve
nos próximos dias
Descrição: Decisão pela greve dependerá dos resultados da negociação com o Metrô
que será realizada na próxima quarta-feira (26)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/sindicato-dos-metroviarios-desao-paulo-indica-possibilidade-de-greve-nos-proximos-dias
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-24 09:36:22
Título: Deputados querem instalar CPI da Lava Jato para investigar atuação de
Moro na Alvarez & Marsal
Descrição: Documentos obtidos pelo TCU mostram que empresa dos EUA recebeu R$ 42
milhões de empresas investigadas na Lava Jato

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/deputados-querem-instalar-cpida-lava-jato-para-investigar-atuacao-de-moro-na-alvarez-marsal
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 04:59:21
Título: Mensagens inéditas mostram que a Lava Jato também conspirou contra Ciro
Gomes
Descrição: Além do pedetista, foram citados como alvos pela força-tarefa Cid
Gomes, Rodrigo Maia e Marcio Chaer, do site jurídico ConJur
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mensagens-ineditas-mostram-que-alava-jato-tambem-conspirou-contra-ciro-gomes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 19:28:12
Título: PSOL vai ao STF contra nota da Saúde que defende hidroxicloroquina:
‘Criminosa’
Descrição: 'A postura irresponsável e mentirosa do governo federal tem colocado
a população brasileira cada vez mais em risco'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/psol-vai-ao-stf-contra-notada-saude-que-defende-hidroxicloroquina-criminosa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 18:18:32
Título: Vereador paulista é detido em piscina no Rio de Janeiro por injúria
racial
Descrição: Renato Oliveira nega as acusações e diz ter denunciado funcionários
do condomínio por falso testemunho e denunciação caluniosa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vereador-paulista-e-detidoem-piscina-no-rio-de-janeiro-por-injuria-racial/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 17:55:53
Título: Alexandre de Moraes manda Polícia Federal ouvir Abraham Weintraub
Descrição: Na semana passada, ele mandou abrir investigação preliminar por
acusações sem provas de Weintraub a ministro do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/alexandre-de-moraes-manda-policiafederal-ouvir-abraham-weintraub/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 17:33:03
Título: Tensão na Ucrânia: EUA colocam 8.500 militares em alerta
Descrição: O contingente foi anunciado nesta segunda-feira 24 pelo porta-voz do
Pentágono, John Kirby
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/tensao-na-ucrania-eua-colocam-8-500militares-em-alerta/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 17:14:24
Título: Atriz Elizangela tem alta, mas ainda faz uso de suporte de oxigênio
Descrição: Negacionista e antivacina, ela foi internada com sequelas da Covid e
deixou o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/atriz-elizangela-tem-alta-masainda-faz-uso-de-suporte-de-oxigenio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 16:56:36
Título: Militares tomam o poder em Burkina Faso
Descrição: Os autores do golpe, em uniforme de camuflagem, anunciaram na TV o
'fim do mandato' do presidente Roch Marc Christian Kaboré, após um motim que
começou no domingo
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/militares-tomam-o-poder-em-burkinafaso/
Fonte: CartaCapital

Data: 2022-01-24 15:21:54
Título: ‘Novas UPPs’: Após invasões e roubos, moradores do Jacarezinho temem
mais do mesmo
Descrição: A ocupação marca o início de um ambicioso plano do governador Cláudio
Castro. E acontece oito meses após uma operação policial que matou de 28
moradores da comunidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/novas-upps-apos-invasoes-eroubos-moradores-do-jacarezinho-temem-mais-do-mesmo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 14:26:15
Título: Lewandowski derruba parte do decreto de Bolsonaro sobre construções em
áreas de cavernas
Descrição: Segundo o ministro do STF, o texto do governo federal 'imprimiu
verdadeiro retrocesso na legislação ambiental'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/lewandowski-derruba-parte-dodecreto-de-bolsonaro-sobre-construcoes-em-areas-de-cavernas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-24 12:28:37
Título: Alckmin sinaliza participação ativa na campanha para eleger Haddad em
São Paulo
Descrição: O ex-tucano planeja, inclusive, acompanhar o candidato petista em
agendas, Alckmin ainda não respondeu a convites de PSB e Solidariedade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-sinaliza-participacaoativa-na-campanha-para-eleger-haddad-em-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-24 23:42:26
Título: Sergio Moro mente na entrevista ao Flow [ao vivo]
Descrição: O suspeito ex-juiz Sergio Moro (Podemos) começou a semana mentindo no
Flow, um programa de entrevista no Youtube chamado Flow. Ele mentiu sobre
manipulação de lava Jato para obter vantagens para ele e o ex-coordenador da
força-tarefa Deltan Dallagnol. Moro falsificou decisão do STF que o reconheceu
suspeito. Candidato de Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/sergio-moro-mente-na-entrevista-ao-flow-aovivo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-24 22:16:54
Título: Casos de Covid-19 confirmados na Petrobrás superam 1,5 mil empregados
próprios
Descrição: Números foram relatados pela estatal em reuniões com a FUP e
Ministério Público do Trabalho A Transpetro, subsidiária da Petrobrás, tem
atualmente confirmados 257 casos de Covid-19 na empresa, resultado da expansão
da variante Ômicron neste mês de janeiro. As maiores incidências da doença
ocorrem nas unidades dos Estados do Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/casos-de-covid-19-confirmados-na-petrobrassuperam-15-mil-empregados-proprios/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 01:36:40
Título: Sobre o PSOL – Por Chico Alencar
Descrição: Socialismo e Liberdade são símbolos poderosos, de tensa relação ao
longo da História. É a chama da utopia que nos move. Sem ela, aliás, os partidos
políticos facilmente se corrompem, pelo eleitoralismo e pelas manobras de cúpula
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sobre-o-psol/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 01:27:03
Título: As eleições de 2022 e a disputa pelo governo Lula – Por Paulo Nogueira
Batista Jr

Descrição: O favoritismo de Lula cresceu e parece possível, ainda que talvez não
provável, uma vitória no primeiro turno. Crescem as adesões à sua candidatura,
com apoios que transcendem a esquerda e a centro-esquerda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eleicoes-de-2022-disputa-pelo-governolula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 01:11:24
Título: Na contramão do mundo, Bolsonaro estuda construir usinas nucleares
Descrição: Informação consta no Plano Decenal de Expansão de Energia que foi
liberado para consulta pública nesta segunda (24). França, Alemanha e Japão já
vêm reduzindo ou encerrando seus programas desde a tragédia de Fukushima
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/contramao-mundo-bolsonaro-construirusinas-nucleares/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 00:44:26
Título: Eleição na Itália: Parlamentares não alcançam acordo sobre novo
presidente – Por Vinicius Sartorato
Descrição: Maior parte dos votos no primeiro dia da eleição presidencial
italiana, que ocorre no Parlamento, foi em branco ou nulo, votação segue nesta
terça-feira
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicao-italia-indefinicao-presidente/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 00:17:55
Título: Filha do miliciano Jerominho é nomeada em cargo no governo Cláudio
Castro
Descrição: Nomeação de Helen Guimarães, da família Jerominho, aconteceu no mesmo
dia em que o governador do Rio iniciou um questionável programa de segurança
pública
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-miliciano-jerominho-nomeadagoverno-claudio-castro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 00:04:45
Título: Roberto Jefferson vai para a prisão domiciliar, determina Alexandre de
Moraes
Descrição: Defesa do ex-presidente do PTB, preso no âmbito do inquérito dos atos
antidemocráticos, fala em problemas de saúde e \risco de morte\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/roberto-jefferson-prisao-domiciliaralexandre-de-moraes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 23:13:13
Título: Lula, Gleisi e Dilma se reúnem com Flávio Dino e falam sobre “cenários
políticos”
Descrição: Flávio Dino é do PSB, legenda que articula federação partidária com o
PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-gleisi-dilma-reuniao-flavio-dino/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 22:44:26
Título: Pensando estratégias de desenvolvimento econômico para o país
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil continua com as edições de
segundas-feiras de economia. Na próxima segunda, 24 de janeiro, terá como centro
o necessário debate estratégico sobre desenvolvimento econômico. Com mediação da
diretora da Fundação Perseu Abramo, Ellen Coutinho, os economistas Guilherme
Mello e Ricardo Bielschowsky farão essa conversa sobre frentes de expansão e
modelos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pensando-estrategias-de-desenvolvimentoeconomico-para-o-pais/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-01-24 20:08:57
Título: Brasil de Bolsonaro: Pele de frango vira opção barata em supermercado do
ES
Descrição: Na maior crise econômica e social da História do Brasil, consumidores
relatam oferta de subproduto da ave, repleto de gorduras. Veja outros
“alimentos” que se multiplicam pelas prateleiras do país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-bolsonaro-pele-frango-opcaobarata-es/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 18:59:11
Título: TCU, MPF e congresso querem revelar o pixuleco que Moro recebeu nos EUA
Descrição: No JF de hoje vamos comentar os avanços das investigações sobre
supostas propinas que Sergio Moro teria recebido de consultora americana
responsável por gerir a massa falida da Odebrecht, que Moro ajudou a quebrar.
Representantes do TCU e do MPF, e agora parlamentares, investigam se os salários
milionários que Moro recebeu da Alvarez &#38, Marsal [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/tcu-mpf-e-congresso-querem-revelar-opixuleco-que-moro-recebeu-nos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 17:26:44
Título: Reinaldo Azevedo: Alvarez & Marsal avisou Moro que triplex era da OAS,
não de Lula
Descrição: TCU rastreia suposto conflito de interesses por parte do ex-ministro
por ter atuado na consultoria Alvarez &#038, Marsal, que realizava recuperações
judiciais das empresas quebradas por causa da Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/reinaldo-azevedo-alvarez-marsalavisou-moro-que-triplex-era-da-oas-nao-de-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 14:44:22
Título: Docente diz ser vítima de perseguição após denunciar irregularidades em
concurso da Unipampa
Descrição: Letícia Ferreira foi demitida no último dia 12, pouco antes de
prescrever o processo em que é acusada de ilicitudes: \É uma espécie de Lava
Jato da Unipampa\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/docente-perseguicao-irregularidadesunipampa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 13:21:52
Título: Manuela D’Ávila anuncia nova vitória na justiça contra Roberto Jefferson
Descrição: Assessoria de Manuela afirmou que o processo diz respeito às mentiras
propagadas por Jefferson - e ecoadas por Carlos Bolsonaro - de que a ex-deputada
apoia o incesto.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/manuela-davila-anuncia-nova-vitoriana-justica-contra-roberto-jefferson/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 12:28:54
Título: Silvio Santos é condenado por misoginia e SBT terá que pagar R$ 4
milhões a Rachel Sheherazade
Descrição: \De forma muito deselegante e abusiva, em comportamento claramente
misógino, utilizou o seu poder patronal e de figura notória no meio artístico e
empresarial para repreendê-la\, diz o juiz sobre Silvio Santos. Veja o vídeo e
leia a sentença na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/silvio-santos-e-condenado-por-misoginiae-sbt-tera-que-pagar-r-4-milhoes-a-rachel-sheherazade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 11:35:52
Título: Caso Robinho: vítima diz que nunca foi uma questão de dinheiro

Descrição: “Obviamente estava emocionada, pois se tratava da última fase de um
processo no qual ela foi a vítima, ela quer seguir adiante com sua vida,
tranquila”, disse o advogado
Url :https://revistaforum.com.br/global/caso-robinho-vitima-diz-que-nunca-foiuma-questao-de-dinheiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 10:47:41
Título: Nota da Saúde que defende cloroquina e ataca vacina é repudiada por
cientistas
Descrição: O manifesto critica duramente o documento assinado pelo secretário de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da pasta da Saúde,
Hélio Angotti Neto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nota-da-saude-que-defende-cloroquinae-ataca-vacina-e-repudiada-por-cientistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-24 10:24:18
Título: Público grita “Ei Bolsonaro vai tomar no c*” no ensaio de Anitta e
cantora responde, veja vídeo
Descrição: Anitta já criticou e se colocou contra o presidente em mais de uma
ocasião
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/bolsonaro-ensaio-anittavideo/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-24 12:00:02
Título: Projeto rejeitado nos EUA revela pesquisa de alto risco com coronavírus
em 2018
Descrição: A proposta, recusada pela agência de pesquisa militar dos EUA,
descreve a inserção de mudanças no coronavírus de morcego, que poderia passar a
interagir com uma enzima de células humanas.The post Projeto rejeitado nos EUA
revela pesquisa de alto risco com coronavírus em 2018 appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/24/projeto-rejeitado-nos-eua-revelapesquisa-de-alto-risco-com-coronavirus-em-2018/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-25 04:00:35
Título: Diretor responsável pelo Enem entrega carta de demissão
Descrição: BRASÍLIA — Após oito meses à frente da Diretoria de Avaliação da
Educação Básica (Daeb), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
Anderson Soares Furtado Oliveira pediu demissão do posto.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/diretor-responsavel-pelo-enem-entregacarta-de-demissao-25366273
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-25 04:30:13
Título: MP pede fechamento de abrigo por violações de direitos humanos: 'Amarra
e fica duas horas', relata acolhido
Descrição: RIO — O Ministério Público do Rio ajuizou uma ação na Justiça do Rio
pedindo o fechamento do abrigo Centro Integrado à Criança e ao Adolescente
Portadores de Deficiência Professor Almir Ribeiro Madeira (CICAPD-PARM),
localizado em Niterói.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mp-pede-fechamento-de-abrigo-por-violacoes-dedireitos-humanos-amarra-fica-duas-horas-relata-acolhido-25366145
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-25 04:30:06
Título: Guedes quer divulgar responsáveis pela indicação política de ocupantes
de cargos no governo
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/guedes-quer-divulgarresponsaveis-pela-indicacao-politica-de-ocupantes-de-cargos-no-governo-25366186

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-24 22:17:17
Título: Levado pela polícia aos 14, aprovado na OAB aos 23: 'Graças ao teatro
mudei minha vida'
Descrição: Aos 13, Alex de Jesus saiu algemado da escola por ter levado um
revolver na mochila. Depois de passar brevemente pela Fundação Casa, se envolveu
com o teatro, que o ajudou a mudar sua cabeça, fazer faculdade e conseguir um
emprego.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60091988?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-25 00:00:00
Título: O alinhamento de Queiroga ao discurso antivacina de Bolsonaro, ouça
podcast
Descrição: Apesar de ter defendido medidas como a vacinação e o uso de máscaras
quando assumiu o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga vem ajustando seu tom
para acompanhar o do presidente Jair Bolsonaro (PL). O titular da pasta tem
deixado dúvidas, por exemplo, sobre a segurança da vacinação infantil -mesmo que
o governo tenha comprado e distribuído os imunizantes.Leia mais (01/25/2022 05h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/01/o-alinhamento-de-queiroga-ao-discurso-antivacina-debolsonaro-ouca-podcast.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-24 00:00:00
Título: Ação do TCU sobre salário de Moro em consultoria gera divisão na
campanha do ex-juiz
Descrição: O processo do Tribunal de Contas da União sobre a atuação de Sergio
Moro (Podemos) na empresa Alvarez &amp, Marsal gerou a primeira cisão mais séria
na sua pré-campanha.Leia mais (01/24/2022 - 20h44)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/acao-do-tcu-sobre-salario-de-moro-em-consultoriagera-divisao-na-campanha-do-ex-juiz.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-24 00:00:00
Título: Instituto Lula terá curso com Bela Gil, Txai Suruí e ex-'adm' de
Juliette
Descrição: A chef Bela Gil, a liderança indígena Txai Suruí, a artista e
ativista Preta Ferreira e a ex-administradora das redes sociais da ex-BBB
Juliette Freire, a jornalista Candy Ferraz, estarão entre as convidadas do
segundo módulo do curso Formação de Lideranças da Era Digital, oferecido pelo
Instituto Lula.Leia mais (01/24/2022 - 09h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/instituto-lula-tera-curso-com-bela-gil-txaisurui-e-ex-adm-de-juliette.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-24 00:00:00
Título: Bolsonaro mantém aval para fundo eleitoral de R$ 4,9 bi e protege
emendas de relator
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve a autorização de despesas de
R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral.Leia mais (01/24/2022 - 08h51)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/bolsonaro-mantem-aval-para-fundo-eleitoral-de-r-49bilhoes.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-24 00:00:00
Título: Google é alvo de processos nos EUA por coletar dados sem autorização
Descrição: Promotores de vários estados dos Estados Unidos denunciaram o Google
nesta segunda-feira (24), por suposta coleta de dados de geolocalização de
usuários da internet, mesmo quando expressamente desautorizada, algo que a
empresa nega.Leia mais (01/24/2022 - 15h56)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/01/google-e-alvo-de-processos-nos-eua-por-coletar-dados-semautorizacao.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-24 20:28:16
Título: Queda em ranking de CEOs: Brasil perdeu relevância no mercado
internacional?
Descrição: Após cair sete posições em quase uma década na lista da consultoria
PwC de melhores países para investir, o Brasil de fato está ficando para trás no
mundo dos negócios? A Sputnik Brasil conversou com especialistas para entender
os motivos da tendência negativa e as perspectivas para o país daqui em diante.
Url :https://br.sputniknews.com/20220124/queda-ranking-ceos-brasil-perdeurelevancia-mercado-internacional-21148122.html

