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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 20:40:22
Título: Em três anos de governo Bolsonaro, trabalhadores formais nunca receberam
aumento real
Descrição: A informação consta no boletim Salariômetro, divulgado nesta quarta-
feira (26), pela Fipe, variação, em média, dos salários no país, em 2021, foi de
0,1% negativo
Url :https://revistaforum.com.br/economia/em-tres-anos-de-governo-bolsonaro-
trabalhadores-formais-nunca-receberam-aumento-real/

Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-01-26
Título: IPCA-15: Prévia da inflação alcança 10,20% em 12 meses
Descrição: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia 
da inflação oficial, foi de 10,20% nis últimos 12 meses. Em janeiro de 2022, o 
índice ficou em 0,58%, 0,20 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de dezembro 
(0,78%).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ipca-15-previa-da-inflacao-alcanca-10-20-
em-12-meses-7a9c 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-27 04:30:25
Título: Com orçamento apertado, consumidor já deixa de pagar até as contas 
básicas
Descrição: O aumento da inflação atingiu em cheio o orçamento do brasileiro com 
que até as despesas básicas, como luz, gás deixassem de ser pagas. Os dados do 
Mapa da Inadimplência da Serasa mostram que o país fechou 2021 com 63,9 milhões 
de desenvolvedores, o que significa um aumento de 2,6 milhões em relação ao ano 
anterior.
Url : https://outline.com/gpgyJZ 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-01-26
Título: Ministério Público pede à UFRGS que casse honrarias de presidentes da 
ditadura
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à reitoria da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que casse honrarias concedidas
durante a ditadura a dois generais-presidentes. Além disso, a Procuradoria 
sugere a instalação de uma comissão da verdade na instituição.
“Passados quase nove anos do anúncio de que seria constituída Comissão da 
Verdade no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa não foi 
instituída e tampouco houve ou há procedimento para instituição”, afirma o MPF. 
A recomendação é assinada pelo  procurador regional dos Direitos do Cidadão no 
estado, Enrico Rodrigues de Freitas. Já a cassação das homenagens segue uma das 
recomendações da Comissão Nacional da Verdade (CNV) em seu relatório final, 
apresentado em dezembro de 2014.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/01/ministerio-publico-
ufrgs-casse-titulos-generais-ditadura/ 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-26 23:08:17
Título: Em novo recorde de casos, Brasil registra 224,5 mil infecções e 570 
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: CartaCapital
Data: 2022-01-26 14:28:58
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Título: STF manda Saúde prestar informações sobre nota atacando vacinas e 
defendendo a hidroxicloroquina
Descrição: Ministra Rosa Weber deu cinco dias para que o ministro Marcelo 
Queiroga e o secretário Hélio Angotti se expliquem
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-manda-saude-prestar-
informacoes-sobre-nota-atacando-vacinas-e-defendendo-a-hidroxicloroquina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 15:44:51
Título: “Se não fosse o SUS...”: documentário fala sobre a saúde pública atuando
contra a pandemia 
Descrição: Filme do Conselho Nacional de Saúde (CNS) tem estréia nesta quinta-
feira (27), em seu Facebook e canal no Youtube
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/se-nao-fosse-o-sus-documentario-
fala-sobre-a-saude-publica-atuando-contra-a-pandemia

Fonte: Aventuras na História
Data: 2022-01-26
Título: ABOLICIONISTA, ANTICAPITALISTA E FEMINISTA: HÁ 77 ANOS, 
NASCIA A ATIVISTA ANGELA DAVIS
Descrição: “Nós representamos as poderosas forças de mudança que estão 
determinadas a impedir que as moribundas culturas do racismo e do patriarcado 
heterossexual se ergam novamente”. Essa foi a fala de uma das mais famosas 
filósofas marxistas dos EUA, a militante do movimento feminista negro Angela 
Davis, durante a Woman’s March de 2017.
Url : https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-
angela-davis-abolicionista-anticapitalista-feminista-e-militante-negra.phtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 13:57:23
Título: Mulheres cientistas: Nilma Lino é uma das vencedoras de prêmio nacional 
da SBPC
Descrição: Professora da UFMG e ex-ministra, Nilma é referência na pesquisa e na
luta antirracista e feminista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/mulheres-cientistas-nilma-lino-
e-uma-das-vencedoras-de-premio-nacional-da-sbpc

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 12:18:08
Título: Bolsonaro é uma farsa: frase bomba nas redes após protesto de estudante
Descrição: Corajoso protesto da estudante Hadassa Gomes, de 19 anos, chegou aos 
tópicos mais comentados do Twitter com a frase \Bolsonaro é uma farsa\. Veja a 
repercussão.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaro-e-uma-farsa-frase-
bomba-nas-redes-apos-protesto-de-estudante/

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-01-26
Título: A associação entre homossexualidade e HIV é uma fonte contínua de ataque
à dignidade humana
Descrição: Por Manuel Antonio Velandia Mora. Mais do que um artigo, esta é uma 
carta dirigida à Magistrada Gloria Ortiz, que está encarregada de um projeto de 
decisão no Tribunal Constitucional em relação à tutela que busca a não 
discriminação contra os doadores de sangue gay na Colômbia. Os preconceitos que 
associam a homossexualidade ao HIV são históricos, aprendi isso em primeira mão 
em meus 39 anos de trabalho na prevenção. A discriminação é constante e isto é 
conhecido por todas as pessoas que quiseram se aproximar de um banco de sangue 
para doar de forma altruísta. A constante violação de nossos direitos e não 
apenas como doadores potenciais faz parte da vida diária daqueles de nós que 
fazem parte do LGTBI e dos setores de gênero e diversidade corporal. A 
discriminação em geral tem a ver não apenas com a ignorância, mas muito 
provavelmente também com o fato de que o primeiro nome dado à síndrome de 
imunodeficiência adquirida AIDS foi GRID, imunodeficiência relacionada aos gays.

https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/se-nao-fosse-o-sus-documentario-fala-sobre-a-saude-publica-atuando-contra-a-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/se-nao-fosse-o-sus-documentario-fala-sobre-a-saude-publica-atuando-contra-a-pandemia
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/vitrine/de-angela-davis-carolina-maria-de-jesus-10-obras-memoraveis-de-escritoras-negras.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/vitrine/de-angela-davis-carolina-maria-de-jesus-10-obras-memoraveis-de-escritoras-negras.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-angela-davis-abolicionista-anticapitalista-feminista-e-militante-negra.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-angela-davis-abolicionista-anticapitalista-feminista-e-militante-negra.phtml
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaro-e-uma-farsa-frase-bomba-nas-redes-apos-protesto-de-estudante/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaro-e-uma-farsa-frase-bomba-nas-redes-apos-protesto-de-estudante/
https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-manda-saude-prestar-informacoes-sobre-nota-atacando-vacinas-e-defendendo-a-hidroxicloroquina/
https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-manda-saude-prestar-informacoes-sobre-nota-atacando-vacinas-e-defendendo-a-hidroxicloroquina/
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/mulheres-cientistas-nilma-lino-e-uma-das-vencedoras-de-premio-nacional-da-sbpc
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/mulheres-cientistas-nilma-lino-e-uma-das-vencedoras-de-premio-nacional-da-sbpc


Os meios de comunicação de massa começaram nessa época a falar sobre o chamado 
"câncer gay" ou "peste rosa".
Url : https://semanariovoz.com/asociacion-entre-homosexualidad-y-vih-es-fuente-
continua-de-ataque-a-la-dignidad-humana/ 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-26 00:00:00
Título: Deputado pede ao MPF que investigue gastos hospitalares de Bolsonaro
Descrição: O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) acionou o MPF (Ministério 
Público Federal) para que abra investigação sobre os gastos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) com internações no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em 
decorrência do atentado a faca que sofreu na campanha de 2018.Leia mais 
(01/26/2022 - 08h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/deputado-pede-ao-mpf-que-investigue-gastos-
hospitalares-de-bolsonaro.shtml

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-26
Título: Cresce a greve contra o aumento nos planos de saúde de trabalhadores da Eletrobras
Descrição: Eletricitários de mais subsidiárias aderem à paralisação. Aumento de 
10% para 40% da coparticipação nos custos dos planos, que compromete renda dos 
trabalhadores, é pauta principal da greve que já dura 12 dias
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cresce-a-greve-contra-o-aumento-nos-
planos-de-saude-de-trabalhadores-da-eletrobr-60d8 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Oposição articula para derrubar cortes do Orçamento ao INSS
Descrição: Os partidos opositores à gestão do governo de Jair Bolsonaro, 
articulam para que o Congresso Nacional derrube o corte de R$ 1,005 bilhão feito
pelo governo no orçamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A 
oposição prevê um aumento na fila de pedidos de benefícios não atendidos pelo 
órgão. O conteúdo deste texto foi [ ]The post Oposição articula para derrubar 
cortes do Orçamento ao INSS appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/oposicao-
articula-para-derrubar-cortes-do-orcamento-ao-inss/

Fonte: Poder360
Título: Mais de 200 brasileiros deportados dos EUA chegam a MG
Descrição: Segundo a PF, 90 são menores de idade
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/mais-de-200-brasileiros-deportados-dos-
eua-chegam-a-mg/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 15:40:26
Título: Câmara dos Deputados é central para costura de frente progressista nas 
eleições, diz Padilha
Descrição: Ex-ministro da Saúde afirma que 2022 será o ano para \começar a 
articular e projetar a reconstrução do Brasil\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/camara-dos-deputados-e-central-
para-costura-de-frente-progressista-nas-eleicoes-diz-padilha

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 14:27:20
Título: Padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro ganha cargo de R$ 12 mil no 
ministério das Comunicações
Descrição: Questionado sobre sua formação acadêmica para ocupar o cargo, ele 
bloqueou a reportagem no WhatsApp
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padrinho-de-casamento-de-eduardo-
bolsonaro-ganha-cargo-de-r-12-mil-no-ministerio-das-comunicacoes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 15:09:00
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Título: Em Betim (MG), moradores de comunidade realizam caminhada em defesa do 
Rio Paraopeba
Descrição: Após as enchentes, que ocorreram com as chuvas deste ano, população 
enfrenta lama fétida e grossa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/em-betim-mg-moradores-de-
comunidade-realizam-caminhada-em-defesa-do-rio-paraopeba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 12:48:13
Título: BC suspende acesso à plataforma que permite consultar valores a serem 
pagos por bancos 
Descrição: Segundo o órgão, acesso acima do esperado resultou na suspensão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/bc-suspende-acesso-a-plataforma-
que-permite-consultar-valores-a-serem-pagos-por-bancos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 12:50:16
Título: Lula diz que chapa com Alckmin seria \boa para o Brasil\ e pede que PT 
entenda \necessidade\
Descrição: \Estou convencido de que voltar a governar o Brasil será uma 
verdadeira guerra\, diz ex-presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/lula-diz-que-chapa-com-alckmin-
seria-boa-para-o-brasil-e-pede-que-pt-entenda-necessidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 12:43:36
Título: MST recebe prêmio por atuação em município atingido por enchentes no sul
da Bahia
Descrição: No total, o movimento doou cerca de 120 toneladas de alimento, 13 mil
marmitas e 17 mil cestas básicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/mst-recebe-premio-por-atuacao-
em-municipio-atingido-por-enchentes-no-sul-da-bahia
 
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-01-26 07:42:42
Título: Eu não conheço Assange, mas sei que ele fez a coisa certa: Roger Waters 
Descrição: Com o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que provavelmente 
apelará aos tribunais britânicos para evitar a extradição para os Estados 
Unidos, a atenção pública voltou-se mais uma vez para o australiano.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/01/26/espectaculos/a08n2esp?partner=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 12:25:53
Título: Governo gaúcho adia oferta pública de ações da Companhia de Saneamento, 
prevista para fevereiro
Descrição: Sindicato diz que essa é uma vitória dos trabalhadores e denuncia 
pressão em prefeitos para aderir à privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/governo-gaucho-adia-oferta-
publica-de-acoes-da-companhia-de-saneamento-prevista-para-fevereiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 11:21:44
Título: Em Recife, o festival Janeiro sem Censura reúne a luta contra LGBTfobia 
e repressão às artes
Descrição: Mostra cultural acontece de quinta (27) a 12 de fevereiro com 
apresentações no Recife e transmissões no YouTube
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/em-recife-o-festival-janeiro-
sem-censura-reune-a-luta-contra-lgbtfobia-e-repressao-as-artes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 11:16:35
Título: \Faltou água para a população do PR, mas teve lucro para acionistas\, 
diz coordenador do MAB
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Descrição: Para o coordenador nacional do MAB, Robson Formica, a solução é 
retomar a água como direito do povo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/faltou-agua-para-a-populacao-do-
pr-mas-teve-lucro-para-acionistas-diz-coordenador-do-mab
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 08:47:08
Título: Livro do mês da Expressão Popular conta a história do artista chileno 
Victor Jara
Descrição: Escrito por Joan Jara, sua companheira de vida, livro traz diversas 
memórias e fala da importância de resistir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/livro-do-mes-da-expressao-
popular-conta-a-historia-do-artista-chileno-victor-jara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 07:53:24
Título: Livro mostra como população negra e pobre transita entre prisões e rede 
de assistência social 
Descrição: Fábio Mallart fala sobre os espaços de circulação, controle e 
confinamento de determinadas populações em São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/livro-mostra-como-populacao-
negra-e-pobre-transita-entre-prisoes-e-rede-de-assistencia-social
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-26 07:51:26
Título: Absorventes, patentes e Eletrobras: entenda os vetos que o Congresso vai
analisar pós-recesso
Descrição: Congressistas começam o ano com a análise de 36 vetos presidenciais 
determinados por Jair Bolsonaro em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/26/absorventes-patentes-e-
eletrobras-entenda-os-vetos-que-o-congresso-vai-analisar-pos-recesso
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 05:15:56
Título: Pitty: ‘Me preocupam a miséria, a população de rua, o descaso com a 
cultura’
Descrição: Cantora e compositora cria selo musical e lança EP e documentário de 
cada faixa: 'É preciso flexibilidade'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/pitty-me-preocupam-a-miseria-a-
populacao-de-rua-o-descaso-com-a-cultura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 20:36:37
Título: PT, PSB, PCdoB e PV se reúnem para debater federação, entenda os avanços
e os impasses do encontro
Descrição: As escolhas de petistas e pessebistas em estados-chave para as 
eleições deste ano seguem no centro das discussões
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-psb-pcdob-e-pv-se-reunem-para-
debater-federacao-entenda-os-avancos-e-os-impasses-do-encontro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 20:02:19
Título: TSE define distribuição de tempo para propaganda partidária no 1º 
semestre
Descrição: O conjunto é de 305 minutos de propaganda partidária para os 23 
partidos em até 610 inserções
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-define-distribuicao-de-tempo-
para-propaganda-partidaria-no-1o-semestre/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 19:36:56
Título: Refinaria privatizada paralisa unidade e pode faltar diesel no Nordeste
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Descrição: Mal iniciou a operação, a nova administração da refinaria de Mataripe
deixou sem combustível os navios da região e não há previsão de retomada de 
abastecimento
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/refinaria-privatizada-paralisa-
unidade-e-pode-faltar-diesel-no-nordeste/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 16:53:54
Título: Estudante que enfrentou Bolsonaro já chegou a simpatizar com o ex-
capitão: ‘Me arrependo amargamente’
Descrição: A jovem Hadassa Gomes conta ter sido coagida pelos apoiadores do 
presidente e por sua equipe de segurança enquanto esteve no cercadinho, em 
Brasília
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/estudante-que-enfrentou-bolsonaro-
ja-chegou-a-simpatizar-com-o-ex-capitao-me-arrependo-amargamente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 16:37:34
Título: Governadores voltam atrás e querem prorrogar congelamento do ICMS sobre 
combustíveis por 60 dias
Descrição: Pedido oficial será feito em reunião do Confaz na quinta-feira. 
Desgaste político em ano eleitoral com o preço dos combustíveis motivou mudança 
de postura
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/governadores-voltam-atras-e-
querem-prorrogar-congelamento-do-icms-sobre-combustiveis-por-60-dias/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 16:12:14
Título: Moldalmais/Futura: Ciro Gomes seria a 2ª opção de voto para eleitores de
Lula
Descrição: Sergio Moro, por sua vez, seria a principal alternativa para os que 
dizem escolher Jair Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moldalmais-futura-ciro-gomes-
seria-a-2a-opcao-de-voto-para-eleitores-de-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 15:51:52
Título: Eleições: Lula mantém liderança em todos os cenários e ‘3ª via’ empaca, 
diz pesquisa
Descrição: Modalmais/Futura Inteligência: na principal projeção de 1º turno, 
Sergio Moro marca 8,5% e Ciro Gomes, 5,6%
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/eleicoes-lula-mantem-lideranca-em-
todos-os-cenarios-e-3a-via-empaca-diz-pesquisa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 14:55:25
Título: Os evangélicos da libertação: um breve resgate
Descrição: Conheça homens e mulheres de fé que se apegaram a um cristianismo de 
libertação e que se envolveram em movimentos populares de resistência
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/os-evangelicos-da-
libertacao-um-breve-resgate/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-26 14:07:17
Título: Procurador arquiva investigação sobre suposta intervenção de Michelle 
Bolsonaro na Caixa
Descrição: Carlos Lima entendeu que 'inexiste linha de investigação a ser 
adotada para se dar continuidade às apurações'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/procurador-arquiva-investigacao-
sobre-suposta-intervencao-de-michelle-bolsonaro-na-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 01:44:46
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Título: Anonymous invade blog racista que atacava negros do BBB e expõe dados do
autor: “Seu fim está próximo”
Descrição: Grupo hacker expôs dados pessoais do suposto autor das postagens que 
pregavam a morte de Douglas Silva e outros participantes negros do BBB, polícia 
investiga
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/anonymous-blog-racista-bbb-dados-
autor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 00:09:50
Título: Feminista, Lola diz que Chico poderia cantar “Com Açúcar e com Afeto” 
até o fim dos tempos
Descrição: Para professora que milita na causa feminista, a decisão do grande 
nome da música brasileira não foi motivada por censura. Caso teria servido como 
desculpa para ataque às “pautas identitárias”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/feminista-lola-chico-cantar-acucar-
afeto-fim-tempos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 00:09:05
Título: Exército diz que treinamento que simulou alvos de esquerda não teve 
“conotação político-ideológica”
Descrição: A Operação Mantiqueira, um treinamento de guerra feito em 2020, tinha
como \inimigos\ organizações fictícias com claras referências à esquerda, como \
Partido dos Operários\ e \Movimento de Luta pela Terra\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exercito-treinamento-alvos-esquerda-
conotacao-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 00:01:44
Título: PT, PSB, PCdoB e PV definem comando da federação, PT terá maioria
Descrição: Divisão de cadeiras no comando da federação partidária discutida por 
PT, PSB, PCdoB e PV atende à proporção de deputados federais que cada partido 
possui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-psb-pcdob-e-pv-definem-comando-da-
federacao-pt-tera-maioria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 22:54:20
Título: Apesar de crise no Congresso, Xiomara Castro se fortalece e tomará posse
em Honduras
Descrição: Analista ouvido pela Fórum aponta que risco de golpe em Honduras 
arrefeceu, a posse de Xiomara está prevista para esta quinta-feira e contará com
Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e outras lideranças políticas internacionais
Url :https://revistaforum.com.br/global/xiomara-castro-se-fortalece-e-tomara-
posse-em-honduras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 22:47:45
Título: Centenário de Leonel Brizola
Descrição: [Retransmissão] Leonel de Moura Brizola teria completado cem anos no 
último dia 22 de janeiro. Um político que entrou para a história por suas 
posições contundentes, propostas avançadas e preocupação com os rumos do povo 
brasileiro. Programa Pauta Brasil, recebe Leonel Brizola Neto e Vivaldo Barbosa,
com mediação de Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/centenario-de-leonel-brizola/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 22:35:30
Título: O mais do mesmo – Por Juca Ferreira
Descrição: Essa tentativa de reedição da guerra fria vai acabar tendo 
repercussão por aqui, na América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-mais-do-mesmo-por-juca-ferreira/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 21:54:56
Título: Papa Francisco pede que “pais acompanhem e nunca condenem seus filhos 
gays”
Descrição: Fala do pontífice durante uma audiência geral no Vaticano foi 
recebida como um claro avanço na doutrina da Igreja Católica. Argentino tem 
implantado mudança de postura significativa em relação a seus antecessores
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-francisco-pais-acompanhem-nunca-
condenem-gays/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 18:38:35
Título: Rosa Weber cobra explicações do Ministério da Saúde sobre nota 
negacionista antivacina
Descrição: A ministra Rosa Weber, do STF, deu 5 dias para o secretário Hélio 
Angotti Neto dar explicações sobre portaria que questiona vacinas e defende 
cloroquina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rosa-weber-explicacoes-ministerio-da-
saude-nota-negacionista-antivacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 18:38:05
Título: Governo brasileiro é contra plano da OMS de elevar orçamento da saúde 
global
Descrição: O projeto é defendido pela cúpula da agência e por inúmeros governos 
europeus e africanos, com o objetivo de combater surtos, epidemias e problemas 
de saúde pública mundiais
Url :https://revistaforum.com.br/global/governo-brasileiro-e-contra-plano-da-
oms-de-elevar-orcamento-da-saude-global/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 18:00:21
Título: Lula diz que aliança com Alckmin será bom “para mim e para o Brasil” e 
sela chapa pra 2022
Descrição: Em entrevista à rádio CBN do Vale da Paraíba o ex-presidente Lula 
defendeu novamente a chapa com ele na presidência e Alckmin na vice. Disse que 
essa aliança tenho certeza que será bom para o Alckmin, para mim e para o 
Brasil. E sobretudo deve ser bom para o povo brasileiro. Com essa entrevista 
Lula [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-diz-que-alianca-com-
alckmin-sera-bom-para-mim-e-para-o-brasil-e-sela-chapa-pra-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 16:46:54
Título: “O que movia o Moro sempre foi dinheiro, a política deu poder a ele”, 
diz Nassif
Descrição: Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, o jornalista afirmou que o ex-
juiz “era o garantidor do projeto da Alvarez &#038, Marsal de compra das 
empresas quebradas pela Lava Jato, comandada pelo próprio Moro”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-que-movia-o-moro-sempre-foi-
dinheiro-a-politica-deu-poder-a-ele-diz-nassif/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 16:24:32
Título: Carla Zambelli admite uso de recurso público para participar de marcha 
contra aborto nos EUA
Descrição: A parlamentar rebateu críticas pelo uso do recurso e alegou que a 
Câmara a teria enviado em missão oficial para “defender a vida”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carla-zambelli-admite-uso-de-recurso-
publico-para-participar-de-marcha-contra-aborto-nos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 15:50:32
Título: Novo partido de Bolsonaro, PL reúne acusados de corrupção e tortura
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Descrição: Segundo um levantamento feito pelo Estadão, ao menos 18 dos 27 
presidentes regionais foram ou ainda são alvo de algum tipo de investigação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-partido-de-bolsonaro-pl-reune-
acusados-de-corrupcao-e-tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 13:31:06
Título: “Vai que o Bolsonaro inventa uma facada pra não ir a debate”, diz Lula
Descrição: Pré-candidato do PT, Lula reagiu com bom humor ao ser indagado sobre 
o debate com eventuais adversários.  \Vai que o Moro pega o Código Penal e diz: 
'o Código Penal não me deixa ir\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vai-que-o-bolsonaro-inventa-uma-
facada-pra-nao-ir-a-debate-diz-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 13:13:11
Título: Lula diz que sociedade não “pode permitir que um fascista governe o 
Brasil”
Descrição: \Se não quiser votar no Lula não tem problema, mas esse país precisa 
aprender a gostar da democracia e exercê-la\, afirmou o ex-presidente em 
entrevista à rádio CBN Vale
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-brasil-fascista-governe-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 12:46:45
Título: Lula: “Eu tenho confiança no Alckmin”, veja vídeo
Descrição: \Essa aliança tenho certeza que será bom para o Alckmin, para mim e 
para o Brasil. E sobretudo deve ser bom para o povo brasileiro\, disse Lula 
sobre chapa com o ex-governador de SP
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-eu-tenho-confianca-no-alckmin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 12:33:59
Título: Nassif estima que salário de Moro na Alvarez & Marsal foi de mais de 200
mil ao mês
Descrição: A consultoria que empregou o ex-juiz após ele deixar o cargo de 
ministro de Bolsonaro disse que “não tem qualquer problema” em revelar os 
valores do contrato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nassif-estima-que-salario-de-moro-na-
alvarez-marsal-foi-de-mais-de-200-mil-ao-mes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 11:30:04
Título: Alvo de críticas de Bolsonaro, TSE é atacado com fezes nas paredes
Descrição: Corte tem sido alvo de ataques escatológicos. No mais recente deles, 
o autor entupiu as latrinas dos banheiros do refeitório que serve à Presidência 
da corte, que tem hoje Luís Roberto Barroso no comando.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alvo-de-criticas-de-bolsonaro-tse-e-
atacado-com-fezes-nas-paredes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 10:46:30
Título: Bolsonaro acelera desmonte iniciado por Temer na Petrobras, que tem 
redução recorde
Descrição: Com site sob censura, Observatório Social da Petrobras (OSP) mostra 
que estatal já vendeu grande parte das subsidiárias e patrimônio. Em 2021, 
produção de empresas privadas ultrapassou 1 bilhão de barris de petróleo pela 
primeira vez na história.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-acelera-desmonte-iniciado-
por-temer-na-petrobras-que-tem-reducao-recorde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-26 09:22:40
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Título: Após encontro com Lula, pastor rebate Igreja Universal: “Edir Macedo não
pode falar por evangélicos”
Descrição: Em coro com Michelle Bolsonaro, Igreja Universal divulgou mensagem 
dizendo que cristãos não podem ser progressistas. \ 'A esquerda' é um fantasma, 
cheio de preconceito, para estimular inimizade e impedir que a gente possa 
conversar e conviver\.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-encontro-com-lula-pastor-rebate-
igreja-universal-edir-macedo-nao-pode-falar-por-evangelicos/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-27 04:30:26
Título: 'Precisamos de queda do desmatamento', diz embaixador do Brasil perante 
a OCDE
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :ttps://oglobo.g  h  lobo.com/economia/macroeconomia/precisamos-de-queda-do-  
desmatamento-diz-embaixador-do-brasil-perante-ocde-25369337
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-26 00:00:00
Título: Divulgação de salário por Moro não encerra controvérsia, dizem entidades
jurídicas
Descrição: A divulgação pelo ex-juiz e presidenciável Sergio Moro dos valores 
que recebeu para atuar em uma consultoria privada não encerrará a controvérsia 
nem arrefecerá investigações, avaliam entidades jurídicas críticas ao ex-
magistrado. Ele prometeu revelar as informações nesta sexta-feira (28).Leia mais
(01/26/2022 - 18h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/divulgacao-de-salario-por-moro-nao-encerra-
controversia-dizem-entidades-juridicas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-26 21:02:00
Título: Projeto prevê recálculo anual de contribuição previdenciária paga por 
filha de militar
Descrição: Proposta também permite que militar renuncie à pensão para filha e 
receba o valor em vida
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/845855-projeto-preve-recalculo-anual-de-
contribuicao-previdenciaria-paga-por-filha-de-militar/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-26 13:11:49
Título: Brasil é oposição ao plano da OMS de aumentar o orçamento da saúde 
global em 50% 
Descrição: O governo brasileiro se opôs à ideia apresentada em Genebra para 
aumentar em 50% o orçamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Url :https://br.sputniknews.com/20220126/brasil-e-oposicao-ao-plano-da-oms-de-
aumentar-em-50-orcamento-da-saude-global-21169791.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-26 12:28:10
Título: Com Brasil na 3ª posição, ataques de tubarões no mundo crescem 40% em 
2021
Descrição: O número de ataques de tubarões aumentou em todo o mundo no ano 
passado, depois de cair drasticamente em 2020 devido à pandemia, disseram 
pesquisadores.
Url :https://br.sputniknews.com/20220126/com-brasil-na-3-posicao-ataques-de-
tubaroes-no-mundo-crescem-40-em-2021-21169198.html
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