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Fonte: Camara do Deputados
Data: 2022-01-25
Título: Presidência da CDHM demanda investigação de mortes em Cavalcante, em
Goiás
Descrição: Segundo o noticiado, familiares e amigos questionam a versão da
polícia militar de que houve confronto no local. Deputado Carlos Veras reforça
que em casos de mortes envolvendo agentes do Estado, é fundamental garantir
investigações independentes e imparciais . O Presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias, deputado Carlos Veras (PT/PE), demandou nesta terça-feira
(25) ao Governador do Goiás, Ronaldo Caiado, ao Secretário de Segurança Pública,
Rodney Rocha Miranda, e ao Procurador-Geral de Justiça, Ayrton Flavio Vechi, a
rigorosa apuração de quatro mortes após abordagem policial em uma chácara no
município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Url : https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cdhm/noticias/presidencia-da-cdhm-demanda-investigacao-de-mortes-emcavalcante-em-goias
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-25 19:10:09
Título: Crise leva três gerações da mesma família para as ruas de São Paulo
Descrição: Sem trabalho e sem dinheiro para o aluguel, famílias com bebês estão
vivendo nas ruas próximas à rodoviária do Tietê, a maior da América Latina, em
São Paulo. É o caso da família de Tatiane Silveira, que vive com a mãe e a filha
em uma barraca embaixo de um viaduto da região.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60031378?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-01-25
Título: Crime da Vale em Brumadinho: três anos de luta por reparação integral e
justiça
Descrição: Não foi a lama não, foi o homem que fez a lama, que jogou Mariana e
Brumadinho no chão. Tingiu de marrom as águas do meu Rio Doce, coloriu de terra
meu Paraopeba, vai tingir meu Velho Chico.”
No dia 25 de janeiro de 2022, o crime da Vale em Brumadinho completa três anos.
Entre trabalhadores da Vale que almoçavam próximo ao Córrego do Feijão e
moradores da região, 272 morreram no rompimento da barragem. Mais de mil
famílias sem terra foram atingidas diretamente pelo crime na região, e a
produção dos Acampamentos Pátria Livre e Zequinha Nunes, localizados em São
Joaquim de Bicas, bem como do Assentamento Dois de Julho, em Betim, ainda sofre
as consequências de um dos maiores crimes sociais e ambientais do Brasil.
Url : https://mst.org.br/2022/01/25/crime-da-vale-em-brumadinho-tres-anos-deluta-por-reparacao-integral-e-justica/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 11:29:34
Título: Três anos de Brumadinho (MG): \A lama contaminada aumenta o crime\,
destaca o MAB
Descrição: Enchentes em MG levaram moradores a serem atingidos novamente pela
água contaminada do Rio Paraopeba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/tres-anos-de-brumadinho-mg-alama-contaminada-aumenta-o-crime-destaca-o-mab
Fonte: Congresso em Foco
Título: A lama da impunidade corrói nossas almas
Descrição: Já se passaram três anos do rompimento da Barragem Mina Córrego do
Feijão. O colapso aconteceu às 12h28min25s, sexta-feira, um dia normal de
trabalho naquele 25 de janeiro de 2019. Sem que nenhuma sirene desse o aviso de
alarme, a barragem cedeu. A fúria de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de

mineração ceifou [ ]The post A lama da impunidade corrói nossas almas appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/forum/brumadinho-a-lamada-impunidade-corroi-nossas-almas/
Fonte: Poder360
Título: Tribunal prorroga processo sobre Brumadinho na Alemanha
Descrição: Subsidiária da TÜV Süd no Brasil foi contratada pela Vale para
certificar a segurança da barragem
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/tribunal-prorroga-processo-sobrebrumadinho-na-alemanha-dw/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Sob Bolsonaro, Brasil volta a cair em ranking de corrupção
Descrição: País cai duas posições no índice de Percepção da Corrupção da
Transparência Internacional. ONG afirma que presidente não fez progressos no
controle da corrupção e adotou medidas antidemocráticas que violam direitos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/sob-bolsonaro-brasil-volta-a-cair-em-ranking-decorrupção/a-60548242?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 17:26:04
Título: Servidores querem derrubada do veto de Bolsonaro que cortou R$ 1 bi do
INSS: ‘Vai faltar até papel higiênico’
Descrição: A categoria planeja pressionar os parlamentares para derrubarem o
veto do presidente Jair Bolsonaro ou recomporem o orçamento do órgão
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-querem-derrubada-doveto-de-bolsonaro-que-cortou-r-1-bi-do-inss-vai-faltar-ate-papel-higienico/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Após mais de dois meses, Brasil volta a ter mais de 400 mortes por covid
em 24 horas
Descrição: Número tão alto de óbitos não era registrado desde 13 de novembro.
Com mais de 183 mil novas infecções, média móvel de casos atingiu recorde pelo
oitavo dia consecutivo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/após-mais-de-dois-meses-brasil-volta-a-ter-maisde-400-mortes-por-covid-em-24-horas/a-60553991?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 23:58:07
Título: Bolsonaro está há 5 dias sem compromissos oficiais
Descrição: Em mais de um mês no ano de 2021, a média de trabalho do presidente
foi de menos de 3 horas por dia, em dezembro, esteve de férias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-5-dias-sem-compromissosoficiais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 16:23:52
Título: Bolsonaro decreta luto por Olavo após ignorar Elza, Beth Carvalho, Paulo
Gustavo e Aldir Blanc
Descrição: Presidente não expressou solidariedade diante da morte de grandes
figuras da cultura brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/bolsonaro-decreta-luto-porolavo-apos-ignorar-elza-beth-carvalho-paulo-gustavo-e-aldir-blanc
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 01:09:39
Título: Estudante que enfrentou Bolsonaro se pronuncia: “Atrás desse personagem
machão existe um covarde”
Descrição: Hadassa Gomes deixou Bolsonaro desconcertado ao chamá-lo de \farsa\
no cercadinho do Alvorada, \Fui falar o que acredito\, diz
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/estudante-enfrentou-bolsonaro-machaocovarde/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 20:39:18
Título: Estudante enfrenta Bolsonaro no cercadinho: “O senhor é uma farsa”, veja
vídeo
Descrição: Bolsonaro ficou desconcertado com a declaração de Hadassa Gomes, de
19 anos, que seguiu questionando antes de ser retirada por seguranças: \O senhor
não é o fortão?\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/estudante-enfrenta-bolsonaro-cercadinhofarsa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 16:50:51
Título: Estudante questiona Bolsonaro no cercadinho do Alvorada: ‘O senhor é uma
farsa, presidente’
Descrição: A jovem foi intimidada por apoiadores do ex-capitão e retirada do
local por seguranças
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/estudante-questionabolsonaro-no-cercadinho-do-alvorada-o-senhor-e-uma-farsa-presidente/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 18:41:23
Título: BC disponibiliza sistema de consulta sobre valores a receber de bancos
Descrição: No total, o Banco Central espera que até R$ 8 bilhões sejam
movimentados por meio do sistema ao longo do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/banco-central-disponibilizasistema-de-consulta-a-valores-a-receber-de-bancos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 16:24:07
Título: Em Minas Gerais, atividade mineradora agrava enchentes e dificulta
prevenção
Descrição: A época de chuvas tem marcado o estado com tragédias e crimes
ambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/em-minas-gerais-atividademineradora-agrava-enchentes-e-dificulta-prevencao
Fonte: Montedo
Data: 2022-01-25
Título: General deixa Itaipu sob pressão do Centrão
Descrição: João Ferreira deverá ser substituído por Cida Borghetti, mulher do
líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/25/general-deixa-itaipu-sob-pressao-docentrao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 13:27:20
Título: MG: desalojados, indígenas Pataxó e Pataxó Hã-hã-hãe ocupam linha férrea
contra Vale
Descrição: Aldeia Naô Xohã, São Joaquim de Bicas (MG), foi atingida por
rompimento da barragem há 3 anos e por enchentes deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/mg-desalojados-indigenas-pataxoe-pataxo-ha-ha-hae-ocupam-linha-ferrea-contra-vale
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-01-24
Título: O caminho da verdade é o da alteridade, o avesso do narcisismo egoísta
que nos sufoca
Descrição: Por Milton Rondó. Contra os destrutores de diversidades, o pensamento
plural, rico, sedento de vida, de conhecimento, de descobertas – sem dominação
alguma.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-caminho-da-verdade-e-o-daalteridade-o-avesso-do-narcisismo-egoista-que-nos-sufoca/
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-01-25 13:04:37
Título: Tarso Genro critica governo Eduardo Leite pela gestão da seca que atinge
agricultores no RS
Descrição: Em live, Tarso Genro lembrou de medidas emergenciais e estruturantes
que poderiam amenizar os efeitos da atual seca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/tarso-genro-critica-governoeduardo-leite-pela-gestao-da-seca-que-atinge-agricultores-no-rs
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 12:11:15
Título: Crise criada pela covid-19 na educação é a \pior já registrada\, diz
pesquisa da ONU
Descrição: Levantamento indica problemas de saúde mental, evasão escolar e
impactos sobre igualdade de gênero
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/crise-criada-pela-covid-19-naeducacao-e-a-pior-ja-registrada-diz-pesquisa-da-onu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 11:51:30
Título: RJ: sem reajuste há dois anos, piso salarial segue defasado e afeta
trabalhadores mais pobres
Descrição: Corrigido para valores atuais piso deveria ter acréscimo de R$ 200,
governo estadual não apresentou proposta para 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/rj-sem-reajuste-ha-dois-anospiso-salarial-segue-defasado-e-afeta-trabalhadores-mais-pobres
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-25 11:44:01
Título: Pe. Julio Lancelloti repudia bênção de armas em Curitiba, Prefeito
participou de cerimônia
Descrição: Rafael Greca publicou foto da solenidade nas redes sociais, após a
repercussão negativa, a postagem foi apagada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/25/pe-julio-lancelloti-repudiabencao-de-armas-em-curitiba-prefeito-participou-de-cerimonia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 21:46:21
Título: Vereador bolsonarista se vacina no Brasil e vai a ato antivax na
Inglaterra
Descrição: Questionado sobre os recursos para bancar o tour europeu, Nikolas
Ferreira disse que viajou a convite de um conjunto de denominações evangélicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vereador-bolsonarista-sevacina-no-brasil-e-vai-a-ato-antivax-na-inglaterra/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 19:36:53
Título: PDT vai ao TSE para descobrir quem financia o app ‘Bolsonaro TV’
Descrição: O ex-capitão anunciou um programa para unificar todas as suas
mensagens nas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pdt-vai-ao-tse-paradescobrir-quem-financia-o-app-bolsonaro-tv/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 19:14:35
Título: Gebran Neto livra Gabriela Hardt de suspeição em processo e alega falta
de competência de advogados
Descrição: 'Não se verifica procuração com poderes específicos, o que impede o
processamento do pedido', argumentou o desembargador
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/gebran-neto-livra-gabriela-hardtde-suspeicao-em-processo-e-alega-falta-de-competencia-de-advogados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 16:56:15

Título: Extrema-direita: MP vê indícios de crime de Ernesto Araújo contra Fábio
Faria
Descrição: A queixa-crime de Faria se baseia na participação de Araújo em um
programa reacionário no YouTube chamado ConservaTalk em 17 de janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/extrema-direita-mp-ve-indicios-decrime-de-ernesto-araujo-contra-fabio-faria/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 16:32:24
Título: Brasil é convidado pela OCDE a negociar adesão ao organismo
internacional
Descrição: Processo deve levar até cinco anos para ser concluído. Demais
candidatos a membros também negociarão seu ingresso na OCDE
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-e-convidado-pela-ocde-anegociar-adesao-ao-organismo-internacional/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 16:06:03
Título: TCU pode acionar BB e Coaf para descobrir quanto Moro recebeu de
consultoria
Descrição: O pedido partiu do subprocurador Lucas Rocha Furtado e já chegou ao
ministro Bruno Dantas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tcu-pode-acionar-bb-e-coaf-paradescobrir-quanto-moro-recebeu-de-consultoria/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-25 15:07:10
Título: Afastamento de trabalhador por Covid cai de 15 para 10 dias
Descrição: O Ministério da Saúde diz ainda que o período de afastamento pode ser
reduzido para sete dias, caso o funcionário apresente resultado negativo em
teste a partir do quinto dia após o contato
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/afastamento-de-trabalhador-por-covidcai-de-15-para-10-dias/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-25 19:43:11
Título: Campeão olímpico de ginástica morre de Covid-19
Descrição: Em Sydney ele ganhou o ouro nos anéis Notícias chocantes de
Budapeste, na Hungria. Campeão mundial, campeão europeu e campeão olímpico a
vida do ginasta húngaro Szilveszter Csolany (✝51) foi moldada por seus sucessos
esportivos. O principal atleta já morreu como resultado de uma infecção por
covid-19. Csolany já
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/campeao-olimpico-de-ginastica-morre-decovid-19/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-25 13:51:36
Título: PT e PSB discutem quarta e quinta-feira estatuto e programa da federação
partidária
Descrição: Após a bancada federal do PSB confirmar a intenção de os socialistas
se associarem ao PT, as duas agremiações lideram esta semana esforços para
elaborar o estatuto e o programa da federação partidária que valerá até as
eleições de 2026. A nova legislação eleitoral, que entrou em vigor este mês,
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-e-psb-discutem-quarta-e-quinta-feiraestatuto-e-programa-da-federacao-partidaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 08:50:03
Título: Desempenho pífio de Moro nas pesquisas pode provocar debandada no
Podemos
Descrição: A sigla também prevê que políticos de outras agremiações que haviam
se comprometido a mudar para o partido na esteira de Moro descumpram a promessa

Url :https://revistaforum.com.br/politica/desempenho-pifio-de-moro-naspesquisas-pode-provocar-debandada-no-podemos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 01:49:49
Título: PT do RJ vai formalizar aliança com Freixo, mas candidatura de Lula deve
ter outros palanques no estado
Descrição: PT está negociando com o PSB e pleiteia a vaga ao Senado para o
presidente da Alerj, André Ceciliano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-rj-alianca-freixo-candidatura-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 01:08:28
Título: Abandono do Brasil: Governadores vão tratar de economia e meio ambiente
com a UE
Descrição: Sem o governo federal cumprindo com suas obrigações, políticos
estaduais dão início a tratativas internacionais que deveriam ser feitas pelo
Planalto. Agenda começa na quinta-feira (27), e encontros serão virtuais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/abandono-brasil-governadores-tratareconomia-meio-ambiente-c-ue/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 00:57:40
Título: Para defender Bolsonaro, Onyx mente em artigo na Folha sobre desemprego
no governo Dilma
Descrição: O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, manipulou dados para tentar
dizer que a situação do desemprego era pior nos governos do PT do que na
tragédia que o país vive hoje com o governo Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministro-onyx-mente-artigo-folhasobre-desemprego-dilma/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 00:19:15
Título: Lula anuncia uma nova pauta para o Brasil – Por Paulo Pimenta
Descrição: \Os editorialistas dos jornalões sabem que no pleito de 2022 não se
trata de mudança de gestores. Trata-se da retomada da democracia com uma mudança
substantiva no modelo de desenvolvimento, e só Lula tem as condições para operar
esta mudança\
Url :https://revistaforum.com.br/debates/lula-nova-pauta-brasil-paulo-pimenta/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 21:18:35
Título: Entrevista de Lula no PodPah teve mais que o triplo da audiência de Moro
no Flow Podcast
Descrição: A participação do ex-presidente chegou a alcançar 292 mil pessoas
assistindo simultaneamente, enquanto a conversa com o ex-juiz não passou de 82
mil espectadores
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/entrevista-de-lula-no-podpahteve-mais-que-o-triplo-da-audiencia-de-moro-no-flow-podcast/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 20:35:07
Título: Parabéns, São Paulo! Parabéns, Haddad! – Por Alexandre Padilha
Descrição: São Paulo e Fernando Haddad comemoram juntos, hoje, uma trajetória
comum entrelaçada de sonhos que se tornaram realidade
Url :https://revistaforum.com.br/rede/parabens-sao-paulo-parabens-haddad-poralexandre-padilha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 18:51:52
Título: Ministério vai republicar nota em que defendia hidroxicloroquina e
atacava vacina

Descrição: Conforme a pasta, a republicação será feita para “promover maior
clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, como a de que a decisão
critica o uso das vacinas Covid-19”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-vai-republicar-nota-emque-defendia-hidroxicloroquina-e-atacava-vacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 16:25:02
Título: “Olavo é um acidente trágico na história do Brasil”, diz Berzoini
Descrição: O ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social acredita que, com a
morte de Olavo de Carvalho, a tendência é que Bolsonaro se dirija cada vez mais
para o Centrão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/olavo-e-um-acidente-tragico-nahistoria-do-brasil-diz-berzoini/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 14:36:27
Título: Alvarez & Marsal diz que divulgará salário de Moro se ele autorizar
Descrição: Em entrevista ao Flow Podcast nesta segunda-feira (24), ex-juiz se
negou, mais uma vez, a revelar o quanto ganhou na consultoria, que teve 75% de
seu faturamento de empresas que foram destruídas pela Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alvarez-marsal-diz-que-divulgarasalario-de-moro-se-ele-autorizar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 13:47:55
Título: Machismo: Chico Buarque diz que não cantará mais canção que fez para
Nara Leão
Descrição: O cantor anunciou a atitude no programa “O canto livre de Nara Leão”
em função de reclamações dos movimentos feministas
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/machismo-chico-buarque-diz-que-naocantara-mais-cancao-que-fez-para-nara-leao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 13:25:19
Título: Celso Amorim diz que Lula deve estreitar relações com a China: “Economia
que mais cresce”
Descrição: Ex-chanceler, Celso Amorim evita falar de um possível retorno ao
Itamaraty caso Lula vença as eleições de outubro. \Vamos atravessar essa ponte
quando chegarmos lá\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celso-amorim-diz-que-lula-deveestreitar-relacoes-com-a-china-economia-que-mais-cresce/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 11:55:24
Título: Randolfe Rodrigues, da Rede, deve integrar campanha de Lula, diz
jornalista
Descrição: O acordo de Lula com Randolfe pode implodir as negociações do PDT, de
Ciro Gomes, com Marina Silva, que faz parte da Rede, para a formação da chapa
Cirina.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-rodrigues-da-rede-deveintegrar-campanha-de-lula-diz-jornalista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-25 11:02:46
Título: “Bolsonaro oferece muito mais riscos do que Lula”, diz ex-presidente do
Credit Suisse
Descrição: Marcelo Kayath diz que deve votar em Lula - ele nunca votou no PT para derrotar Bolsonaro. \Ele não é de direita, é maluco\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-oferece-muito-mais-riscosdo-que-lula-diz-ex-presidente-do-credit-suisse/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-25 18:22:02

Título: ‘Não havia nada ali’: o que aprendi como aluno de Olavo de Carvalho
Descrição: O que fez a fama do guru da extrema direita foi a combinação de
autores desconhecidos, o sentimento de comunidade, o clima de seita e a ideia de
que estávamos resistindo a alguma ameaça.The post ‘Não havia nada ali’: o que
aprendi como aluno de Olavo de Carvalho appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/25/olavo-de-carvalho-nao-havia-nada-alialuno/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-26 04:26:32
Título: Número de adultos com Covid-19 em UTIs cresce 143% em um ano
Descrição: BRASÍLIA - O número de pacientes adultos internados em leitos de
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para Covid-19 aumentou 143% entre 20 de
dezembro e 24 de janeiro, de acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
Url :https://oglobo.globo.com/saude/numero-de-adultos-com-covid-19-em-utiscresce-143-em-um-ano-25367858
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-26 04:30:34
Título: Ascenty abre dois novos data centers em SP para atender maior demanda
por 'nuvem'
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/negocios/ascenty-abre-dois-novos-datacenters-em-sp-para-atender-maior-demanda-por-nuvem-1-25367833
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-25 14:01:36
Título: FMI: Brasil terá crescimento quase zero em 2022
Descrição: Previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2022
caiu de 1,5% (em outubro passado) para 0,3%.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60121007?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-25 23:19:40
Título: Sírio tenta reconstruir vida no Uruguai após passar 12 anos preso em
Guantánamo
Descrição: Ahmed Adnan Ahjam ainda procura reconstruir a vida depois de passar
12 anos na prisão militar, onde tortura e abusos foram relatados.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60116416?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-25 00:00:00
Título: Lula está um passo à frente
Descrição: Forte nas pesquisas, acenando com Geraldo Alckmin na vice, buscando
conversas com a dissidência tucana, com Marina Silva e com figuras do
agronegócio, Lula está um passo à frente de seus adversários que tentam
construir uma alternativa à polarização com Bolsonaro. O ex-presidente acredita
ter neutralizado as restrições que sua base fazia à marcha em direção ao centro,
e mesmo a \setores da centro-direita\. Aberta essa porta, trará novas
surpresas.Leia mais (01/25/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2022/01/lula-esta-um-passo-a-frente.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-25 00:00:00
Título: Caso contra Moro no TCU pode avançar sobre gastos de empreiteiras com
consultorias
Descrição: Um dos próximos passos estudados no TCU (Tribunal de Contas da União)
no processo que mira os ganhos do ex-juiz Sergio Moro no setor privado é

determinar que empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato informem seus
gastos com consultorias desde 2013.Leia mais (01/25/2022 - 23h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/caso-contra-moro-no-tcu-pode-avancar-sobregastos-de-empreiteiras-com-consultorias.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-25 00:00:00
Título: Encontro de Marta Suplicy terá Ana Estela Haddad, Simone Tebet e Cármen
Lúcia
Descrição: Marta Suplicy fechou em 35 nomes a lista de mulheres do encontro
promovido por ela na sexta-feira (28) sobre pautas femininas nas eleições.
Simone Tebet (MDB-MS), que a princípio não seria chamada por ser presidenciável,
confirmou presença. Marta decidiu convidá-la pela atuação como senadora e
envolvimento na causa.Leia mais (01/25/2022 - 09h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/encontro-de-marta-suplicy-tera-ana-estelahaddad-simone-tebet-e-carmen-lucia.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 26 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quarta-feira (26), marcada pelo início de construção da cerca
na fronteira Belarus-Polônia, pela ameaça de Biden de impor sanções diretamente
a Putin e pela relatada exigência alemã de excluir o setor energético do regime
de sanções contra a Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220126/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quarta-feira-26-de-janeiro-21165542.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-26 01:55:56
Título: Chanceler alemão espera medidas da Rússia para diminuir tensão com a
Ucrânia
Descrição: Na terça-feira (25), o chanceler alemão Olaf Scholz disse esperar que
a Rússia tome medidas para dissolver a crise com a Ucrânia. O mandatário também
prometeu manter auxílio financeiro para Kiev.
Url :https://br.sputniknews.com/20220126/chanceler-alemao-espera-medidas-darussia-para-diminuir-tensao-com-a-ucrania-21164572.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-26 01:13:00
Título: Aprovação de Biden cai para 41% no início de seu 2º ano na Casa Branca,
diz pesquisa
Descrição: A maior parte dos norte-americanos está insatisfeita com o desempenho
do presidente dos Estados Unidos, segundo revelou uma pesquisa na terça-feira
(25).
Url :https://br.sputniknews.com/20220126/aprovacao-de-biden-cai-para-41-noinicio-de-seu-2-ano-na-casa-branca-diz-pesquisa-21164392.html

