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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-27
Título: Recorde de casos de covid-19 e mortes em alta no Brasil pressionam 
sistema de saúde
Descrição: Número de mortos é o maior em quase cinco meses. Total supera 625 mil
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/recorde-casos-
covid-19-brasil-pressiona-sistema-de-saude/ 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil tem recorde de casos de covid pelo 2º dia consecutivo
Descrição: País registra mais de 228 mil infecções e 672 mortes em 24 horas. 
Total de óbitos já é de mais de 625 mil, segundo dados oficiais. Média móvel de 
casos é superada pelo décimo dia seguido.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-recorde-de-casos-de-covid-pelo-2º-dia-
consecutivo/a-60584311?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Jornal do Brasil – 1989 – Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx 
Descrição: Bolsonaro escreveu sobre eleição presidencial de 1989. “Todos os 
Candidatos a presidência da República já apresentaram seus programas para 
resolver ou minimizar os problemas dos brasileiros. Lamentavelmente, o principal
foi esquecido, ou não tiveram coragem de expô-lo a sociedade, que é a contenção 
da explosão demográfica.”
Url : 
http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/01/BolsonaroPrincipalProblemaT
amanhoPopula%C3%A7%C3%A3o-1989.png 

Fonte: Esquerda Diário
Data: 2022-01-27
Título: Machismo | Bolsonaro reproduz "piada" misógina e nojenta em cercadinho 
de apoiadores
Descrição: Na manhã desta quinta-feira (27/01) Jair Bolsonaro voltou a destilar 
todo seu machismo e sua misoginia aos seus pupilos no famigerado "cercadinho da 
Alvorada" em Brasília (DF).
Url : https://www.esquerdadiario.com.br/Bolsonaro-reproduz-piada-misogina-e-
nojenta-em-cercadinho-de-apoiadores 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-01-27
Título: Vacina no braço, comida no prato: Sem Terrinha se imunizam e plantam 
árvores frutíferas
Descrição: As crianças do assentamento Pirituba, localizado em Itaberá (SP), 
iniciaram na última terça-feira (25) o processo de imunização contra a Covid-19.
Ao receberem a vacina, assim como as demais crianças do município, os Sem 
Terrinha ganharam uma muda de árvore frutífera nativa para plantarem em suas 
casas. A iniciativa partiu da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em 
parceria com a Secretaria de Saúde do município. O objetivo é que o momento da 
vacinação se tornasse especial para as crianças itaberaenses, como explica 
Francine Almeida, Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Url : https://mst.org.br/2022/01/27/vacina-no-braco-comida-no-prato-sem-
terrinha-se-imunizam-e-plantam-arvores-frutiferas/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Pesquisa Ipespe reafirma vantagem de Lula e vê Bolsonaro em seu pior 
patamar de popularidade
Descrição: O Instituto Ipespe divulgou nesta quinta-feira (27) nova rodada da 
pesquisa que faz por encomenda da XP Investimento. A nova rodada reafirma a 
vantagem do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa. Mas mostra 
alguma evolução do candidato do PDT, Ciro Gomes, depois do lançamento oficial da
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sua pré-candidatura na semana passada. [ ]The post Pesquisa Ipespe reafirma 
vantagem de Lula e vê Bolsonaro em seu pior patamar de popularidade appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/nova-rodada-xp-ipespe-
reafirma-a-vantagem-de-lula-na-corrida-presidencial/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 14:48:57
Título: Artigo | O técnico da Seleção Brasileira que participou da luta armada 
para defender camponeses
Descrição: João Saldanha foi o responsável por montar o esquadrão considerado o 
melhor time de futebol da história
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/artigo-o-tecnico-da-selecao-
brasileira-que-participou-da-luta-armada-para-defender-camponeses

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 02:00:53
Título: Sob a regência de Júlio Medaglia… E viva Chico Buarque! – Por Mouzar 
Benedito
Descrição: Em seu blog, Mouzar Benedito relembra o \Quinteto do Couro da 
Geografia\ da USP e comenta a polêmica em torno da música de Chico Buarque
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdomouzar/sob-a-regencia-de-julio-
medaglia-e-viva-chico-buarque-por-mouzar-benedito/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 18:59:39
Título: Moraes manda Bolsonaro depor nesta sexta sobre vazamento de inquérito
Descrição: O ex-capitão divulgou dados de uma investigação secreta sobre ataque 
ao TSE
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/moraes-manda-bolsonaro-depor-nesta-
sexta-sobre-vazamento-de-inquerito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 20:32:09
Título: Lutos oficiais decretados por ex-presidentes são revogados por Bolsonaro
Descrição: Medida estéril e desnecessária, chamada de “revogaço” pelo Planalto, 
anulou atos oficiais expedidos após mortes de figuras como Darcy Ribeiro, 
Barbosa Lima Sobrinho e Dom Helder Câmara. Presidente manteve luto de Geisel e 
Figueiredo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lutos-oficiais-decretados-ex-
presidentes-revogados-bolsonaro/

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro nomeia almirante para diretor-geral de Itaipu
Descrição: Indicação já havia sido confirmada pelo Ministério de Minas e Energia
na 3ª feira (27.jan)
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-nomeia-almirante-para-
diretor-geral-de-itaipu/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-27 09:30:12
Título: Fundador do Aliança pelo Brasil ganha cargo com poder para esconder 
informações sobre Bolsonaro
Descrição: Presidente já mandou colocar seu cartão de vacinação e o processo 
contra o general Eduardo Pazuello sob segredo de 100 anos.The post Fundador do 
Aliança pelo Brasil ganha cargo com poder para esconder informações sobre 
Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/27/alianca-pelo-brasil-bolsonaro-abocanha-
cargos-confianca/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-01-27
Título: Portuários fazem greve de 12 horas nesta sexta (27) contra a privatização dos 
portos
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Descrição: Trabalhadores e trabalhadoras dos portos de todo o Brasil vão 
paralisar por 12 horas as atividades nesta sexta-feira (28), Dia Nacional do 
Portuário, em protesto contra o processo de privatização da Autoridade Portuária
Pública, ou seja, as gestões dos portos, cuja licitação já foi marcada pelo 
governo de Jair Bolsonaro (PL) para alguns terminais. O primeiro leilão, da 
Companhia Docas dos Espírito Santo (Codesa), deve acontecer no em 25 de março de
2022 e é avaliado pela categoria como ‘porta de entrada’ para a privatização das
gestões dos demais portos brasileiros.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/portuarios-fazem-greve-de-12-horas-nesta-
sexta-27-contra-a-privatizacao-dos-port-8821 

Fonte: Vermelho
Data: 2022-01-27
Título: Estudos mostram benefícios de cotas raciais para a universidade
Descrição: O Projeto de Lei 73/1999 instituiu reservas de vagas de cada turno e 
de cada curso das instituições federais de ensino superior para os estudantes de
escolas públicas, de famílias com renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita
e por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O PL 
foi sancionado na forma da lei 12.711, em 29 de agosto de 2012. O texto 
estabelecia que a lei deveria ser submetida a uma revisão após o transcurso de 
dez anos. Este prazo se encerra, então, em agosto deste ano.
Url : https://vermelho.org.br/2022/01/27/estudos-mostram-beneficios-de-cotas-
raciais-para-a-universidade/ 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-28 05:00:33
Título: Relatório mostra que, em 2021, Brasil foi país em que mais se matou 
pessoas trans no mundo
Descrição: Pelo menos 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil só em 2021,
sendo 135 travestis e mulheres transsexuais e cinco homens trans e pessoas 
transmasculinas, segundo o dossiê “Assassinatos e violências contra travestis e 
transexuais brasileiras em 2021”, divulgado nesta sexta-feira, 27, pela 
Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra).
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/relatorio-mostra-que-em-2021-brasil-foi-
pais-em-que-mais-se-matou-pessoas-trans-no-mundo-25370228

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-01-27
Título: Bilionário israelense condenado por propina e corrupção internacional 
pagou R$ 200 mil a Moro por parecer contra a Vale
Descrição: O ex-juiz suspeito Sergio Moro, que destruiu os empregos de 4,4 
milhões de brasileiros, segundo o Dieese, recebeu R$ 200 mil de um bilionário 
israelense condenado por corrupção internacional para escrever um parecer de 54 
páginas contra a mineradora brasileira Vale. "O pré-candidato à Presidência 
Sergio Moro (Podemos) recebeu cerca de R$ 200 mil por um parecer de 54 páginas 
que emitiu em novembro de 2020 em resposta a uma consulta do empresário 
israelense Beny Steinmetz, pivô de um litígio internacional bilionário com a 
Vale. O trabalho, cuja conclusão foi contrária aos interesses da mineradora 
brasileira e favorável aos do israelense, veio a público dias após o ex-juiz 
federal encerrar a quarentena de seis meses que cumpriu devido à sua 
participação no governo Jair Bolsonaro, como ministro da Justiça", escreve o 
jornalista Ranier Bragon, em reportagem na Folha.
Url : https://www.brasil247.com/mundo/bilionario-israelense-condenado-por-
corrupcao-internacional-pagou-r-200-mil-a-moro-por-parecer-contra-a-vale 

Fonte: Vatican News - Português
Título: Novo abraço entre o Papa e Edith Bruck: transmitir a memória aos jovens
Descrição: No Dia da Memória, o novo encontro em Santa Marta entre Francisco e a
escritora húngara, sobrevivente de Auschwitz. Mais de uma hora de conversa, 
entre anedotas, recordações e troca de presentes, na presença da sua assistente 
Olga e do diretor do L'Osservatore Romano, Andrea Monda.                    Leia
tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-01/novo-abraco-entre-o-papa-e-
edith-bruck-transmitir-memaria.html
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 18:45:44
Título: Documentário acompanha a preservação de objetos sagrados para Umbanda e 
Candomblé
Descrição: A continuação do filme  “Nosso Sagrado”, lançado em 2017, começa a 
ser gravada no segundo semestre deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/documentario-acompanha-a-
preservacao-de-objetos-sagrados-para-umbanda-e-candomble

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 18:55:32
Título: MG: com aldeia contaminada por enchente, indígenas ocupam linha férrea 
contra a Vale há 3 dias
Descrição: Aldeia Naô Xohã, em São Joaquim de Bicas (MG), foi alagada pelo Rio 
Paraopeba, que possui rejeitos do crime da Vale
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/mg-com-aldeia-contaminada-por-
enchente-indigenas-ocupam-linha-ferrea-contra-a-vale-ha-3-dias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 14:00:01
Título: Espaços de economia solidária ajudam a popularizar alimentos 
agroecológicos nas cidades
Descrição: Além dos produtos in natura, os centros escoam produção de 
agroindústrias, cooperativas e empreendimentos familiares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/espacos-de-economia-solidaria-
ajudam-a-popularizar-alimentos-agroecologicos-nas-cidades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 12:31:19
Título: “A trança fez parte do processo de me descobrir negra”, diz jovem sobre 
o penteado
Descrição: Identidade, estética e resistência das mulheres e meninas negras é 
tema do programa Papo na Laje nesta quinta (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/a-tranca-fez-parte-do-processo-
de-me-descobrir-negra-diz-jovem-sobre-o-penteado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 12:21:51
Título: Fórum das Resistências tem início debatendo a Guerra Cultural e a luta 
ideológica
Descrição: Atividades virtuais preparatórias para o evento presencial em abril 
começaram nesta quarta-feira (26)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/forum-das-resistencias-inicia-
debatendo-a-guerra-cultural-e-a-luta-ideologica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 10:24:30
Título: Lula segue na liderança e está perto de ganhar eleição no 1º turno, diz 
pesquisa Ipespe
Descrição: Ex-presidente aparece com 44% das intenções de voto, um ponto abaixo 
da soma dos outros candidatos, leia a íntegra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/lula-segue-na-lideranca-e-esta-
perto-de-ganhar-eleicao-no-1-turno-diz-pesquisa-ipespe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 07:53:43
Título: \Que seja transparente”, diz Erika Hilton sobre regulamentação do Fundo 
de Combate à Fome
Descrição: Fundo foi aprovado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mas 
ainda passará por regulamentação
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/e27-que-seja-transparente-diz-
erika-hilton-sobre-regulamentacao-do-fundo-de-combate-a-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-27 07:52:14
Título: Há uma onda neonazista no Brasil? Entenda o que dizem os números e 
especialistas no tema
Descrição: Na esteira da ascensão de Bolsonaro, dados mostram aumento de grupos 
com ideais inspirados no nazismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/27/ha-uma-onda-neonazista-no-
brasil-entenda-o-que-dizem-os-numeros-e-especialistas-no-tema
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 05:15:52
Título: Clemente, da Plebe Rude: ‘O governo é terrível, pior do que a gente 
imaginava’
Descrição: O artista, também integrante do Inocentes, conta sobre a censura 
sofrida pelas duas bandas nos anos 1980 e os trabalhos sempre contestadores
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/clemente-da-plebe-rude-
o-governo-e-terrivel-pior-do-que-a-gente-imaginava/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 21:37:56
Título: AGU diz ao STF que vazamento de data para depoimento ‘constrange’ 
Bolsonaro
Descrição: O ex-capitão foi intimado a depor à PF, nesta sexta-feira 27, sobre o
vazamento de um inquérito
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/agu-diz-ao-stf-que-vazamento-de-
data-para-depoimento-constrange-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 20:09:02
Título: Ministério de Damares abre disque-denúncia para antivacinas que passem 
por ‘discriminação’
Descrição: A nota técnica foi encaminhada a outras pastas, como as do Trabalho e
Previdência e da Economia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ministerio-de-damares-abre-
disque-denuncia-para-antivacinas-que-passem-por-discriminacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 17:37:51
Título: Moro embolsou R$ 200 mil por parecer contra a Vale em disputa com 
magnata israelense
Descrição: O ex-juiz e ex-ministro de Jair Bolsonaro emitiu o documento cerca de
um mês antes de entrar na Alvarez &#038, Marsal, dos Estados Unidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moro-embolsou-r-200-mil-por-
parecer-contra-a-vale-em-disputa-com-magnata-israelense/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 16:22:37
Título: Para neutralizar Mourão, Cláudio Castro nomeia vice-presidente do PRTB 
para cargo no Rio
Descrição: O governador do Rio aposta em manter a base de eleitores 
bolsonaristas unida em torno de seu nome, o que pode não acontecer com a entrada
de Mourão no pleito
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/para-neutralizar-mourao-claudio-
castro-nomeia-vice-presidente-do-prtb-para-cargo-no-rio/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 15:29:35
Título: Araraquara lança aplicativo municipal de ‘caronas’ e cadastra sete mil 
clientes
Descrição: Cobrando taxas de apenas 5%, o Bibi Mob tem desafiado a hegemonia dos
grandes apps de transporte na cidade
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Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/araraquara-lanca-aplicativo-
municipal-de-caronas-e-cadastra-sete-mil-clientes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 15:27:19
Título: Biden confirma que nomeará a primeira mulher negra para a Suprema Corte 
dos EUA
Descrição: A nova magistrada substituirá Stephen Breyer, que se aposentará
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/biden-confirma-que-nomeara-a-
primeira-mulher-negra-para-a-suprema-corte-dos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 15:25:12
Título: Detento negro é o primeiro executado de 2022 nos EUA
Descrição: O homem de mais de 40 anos morreu após a aplicação de três 
substâncias no presídio de McAlester, coquetel é denunciado por causar 
sofrimento aos condenados
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/detento-negro-e-o-primeiro-executado-
de-2022-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-27 14:23:45
Título: Discurso de ódio contra nordestinos. O que está por vir em 2022?
Descrição: Não devemos subestimar o poder da máquina de produção de 
desinformação e discurso de ódio, que certamente exibirá a sua artilharia nas 
eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/discurso-de-odio-contra-
nordestinos-o-que-esta-por-vir-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 01:46:43
Título: Serguei, o mito – Por Lelê Teles
Descrição: Pansexual, panafricanista, panamericano e pândego, foi uma espécie de
Palhaço Krusty do roque nacional, ninguém sabe do que vivia, mas sabe-se que o 
seu escritório era na praia
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/falaqueeudiscuto/serguei-o-mito-por-lele-
teles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 01:21:26
Título: Sinalização de Lula ao centro atrai investimentos estrangeiros, diz 
sócio de gestora de fundos
Descrição: Investidor estrangeiro, diante da postura de Lula, está mais otimista
que o investidor local, afirma Carlos Menezes, da Gauss Capital
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-centro-investimentos-
estrangeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 20:37:12
Título: Governo da Bahia: Jaques Wagner, associado a Lula, ganha 17 pontos e 
assume a ponta
Descrição: \Em pesquisa, no primeiro cenário, ACM Neto lidera, mas o quadro se 
inverte quando o candidato petista tem seu nome associado ao do ex-presidente 
Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-da-bahia-jaques-wagner-
associado-a-lula-ganha-17-pontos-e-assume-a-ponta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 20:03:20
Título: “República de Curitiba”: Procurador que instalou outdoor da Lava Jato 
tem demissão confirmada
Descrição: Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou recurso apresentado 
por Diogo Castor de Mattos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procurador-outdoor-lava-jato-demitido/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 19:59:10
Título: Falha em aplicativo do Ministério da Saúde dá brecha para certificados 
de vacinação falsos
Descrição: Problema no ConectSUS facilita a vida de negacionistas que não querem
se vacinar, apoiadores de Bolsonaro estão entre os principais beneficiados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/falha-aplicativo-ministerio-da-saude-
certificados-de-vacinacao-falsos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 19:42:14
Título: Fontes do TCU dizem que R$ 5 milhões admitidos de Moro é só a ponta do 
iceberg
Descrição: No JF de hoje recebemos Renato Janine, ex-ministro da Educação e 
atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
Felipe Pena, jornalista, e Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niteroi e pré-candidato
do PDT ao governo do Rio. Vamos comentar os principais fatos políticos do dia. 
#RevistaFórum #TVFórum #aovivo Apoie o jornalismo da Revista [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/fontes-do-tcu-dizem-que-r-5-milhoes-
admitidos-de-moro-e-so-a-ponta-do-iceberg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 18:50:58
Título: Jean Wyllys vai processar bolsonarista Carla Zambelli: “Inescrupulosa e 
corrupta”
Descrição: A deputada foi “desmascarada publicamente sobre custeio de sua viagem
internacional pra participar de manifestação antiaborto”, afirmou Jean Wyllys
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jean-wyllys-vai-processar-
bolsonarista-carla-zambelli-inescrupulosa-e-corrupta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 18:49:29
Título: Bolsonaro debocha de apoiadora com piada machista de “A Praça é Nossa”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não se interessou pela história de amor 
conservador de um casal de apoiadores e fez piada, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-debocha-de-apoiadora-piada-
machista-praca-e-nossa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 18:07:51
Título: Lula já tá próximo de vencer no 1º turno mesmo em pesquisa por telefone 
de banco
Descrição: Lula vence todos os adversários no 2º turno e Bolsonaro perde de 
todos, sendo que o adversário mais fraco para o atual presidente é o ex-juiz 
Sérgio Moro, tão rejeitado quanto ele. Essa é a principal conclusão da Pesquisa 
Ipesp/XP que teve seu campo realizado nos dias 24 e 25 de janeiro. Neste Fala, 
Rovai [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-ja-ta-proximo-de-vencer-
no-1o-turno-mesmo-em-pesquisa-por-telefone-de-banco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 17:54:33
Título: Moro perde para brancos e nulos em segundo turno contra Bolsonaro
Descrição: Pesquisa Ipespe mostra que o ex-juiz, candidato preferido da mídia 
tradicional para a “terceira via”, tem o desempenho mais fraco no segundo turno 
contra o atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-perde-para-brancos-e-nulos-em-
segundo-turno-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 17:45:46
Título: “Possibilidade de racha não existe”, diz Humberto Costa sobre aliança 
entre PT e PSB em Pernambuco
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Descrição: Partidos se reuniram para tentar definir candidatura única em 
Pernambuco, Humberto Costa, pré-candidato pelo PT, disse à Fórum que definição 
passa pelo nome a ser apresentado, na próxima semana, pelo PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/humberto-costa-pt-psb-alianca-
pernambuco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 17:10:21
Título: BBB: Desabafo de Natália levanta debate sobre solidão da mulher negra 
nas redes sociais
Descrição: Gleici Damasceno e Thelma Assis defenderam Natália: \O mais triste é 
que as pessoas vão resumir a mimimi\. Designer de unhas teve crise de choro e 
disse que se sentia \isolada e mal\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/bbb-desabafo-natalia-solidao-
mulher-negra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 15:36:52
Título: Dilma é aclamada durante a posse de Xiomara Castro, em Honduras, veja 
vídeo
Descrição: Plateia explodiu na Universidade Nacional Autônoma, em Tegucigalpa, 
assim que a presença da ex-presidenta foi anunciada
Url :https://revistaforum.com.br/global/dilma-e-aclamada-durante-a-posse-de-
xiomara-castro-em-honduras-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 15:15:34
Título: 2º turno: Lula ganha de todos e Bolsonaro perde de todos, veja os 
gráficos
Descrição: Desaprovação do governo Bolsonaro atingiu um dos maiores percentuais 
desde o início do governo: 64%. Além disso, 55% da população considera a gestão 
ruim/péssima
Url :https://revistaforum.com.br/politica/2o-turno-lula-ganha-de-todos-e-
bolsonaro-perde-de-todos-veja-os-graficos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 13:41:57
Título: Pária: Bolsonaro agora ataca a OMC em medida que prevê retaliação 
unilateral
Descrição: A mudança, feita sem o aval da Organização Mundial do Comércio, piora
as já estremecidas relações internacionais do governo brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/economia/paria-bolsonaro-agora-ataca-a-omc-em-
medida-que-preve-retaliacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 11:00:37
Título: “Fundamental é derrotar o bolsonarismo”, diz Molon sobre candidatura de 
Ceciliano, do PT, ao Senado
Descrição: Alessandro Molon é pré-candidato ao Senado do PSB, que firmou aliança
com o PT sobre a candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Rio.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fundamental-e-derrotar-o-bolsonarismo-
diz-molon-sobre-candidatura-de-ceciliano-do-pt-ao-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-27 10:29:29
Título: Lula dispara em Goiás, de acordo com pesquisa Serpes contratada pela 
Associação Comercial
Descrição: O ex-presidente aparece muito à frente de Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes
e os demais presidenciáveis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-dispara-em-goias-de-acordo-com-
pesquisa-serpes-contratada-pela-associacao-comercial/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-27 08:57:41
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Título: Boate Kiss: a crise de saúde mental em Santa Maria após incêndio
Descrição: Nove anos depois do incêndio da Boate Kiss, a cidade gaúcha de Santa 
Maria enfrenta um dos efeitos mais duradouros da tragédia: o impacto na saúde 
mental. Hoje a cidade tem dois serviços especializados que são referência 
nacional em atenção pós-traumática.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59996643?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-27 18:24:22
Título: 'Lixo do mundo': o gigantesco cemitério de roupa usada no deserto do 
Atacama
Descrição: Roupas descartadas por Estados Unidos, Europa e Ásia são enviadas ao 
Chile para serem revendidas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60144656?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-27 22:44:28
Título: Como baixa tolerância à dor causou epidemia nos EUA
Descrição: Contamos por que os EUA consomem 80% dos analgésicos opioides 
fabricados no mundo -30 vezes mais do que precisam- e quais foram as 
consequências devastadoras para o país e o mundo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60162018?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-27 00:00:00
Título: José Dirceu participa de articulação de Lula e busca apoio de tucanos
Descrição: O ex-ministro José Dirceu tem atuado nas articulações de Lula (PT) 
com partidos de centro e de centro-direita, e do final do ano para cá esteve com
parlamentares do PSDB, como o senador José Aníbal (SP), com quem já se reuniu 
duas vezes, além de outros tucanos da mesma geração.Leia mais (01/27/2022 - 
22h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/jose-dirceu-participa-de-articulacao-de-lula-e-
busca-apoio-de-tucanos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-27 00:00:00
Título: Opositores de Lula ficam à espera de um bárbaro que não existe e se dão 
mal
Descrição: A única polarização na disputa presidencial se dá entre Lula (PT) e 
todos os outros, excetuando-se Ciro Gomes (PDT), já digo por quê. E é do tipo 
aritmética, não ideológica: o petista ou tem mais votos do que a soma dos 
adversários ou empata com eles.Leia mais (01/27/2022 - 20h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/01/opositores-de-lula-ficam-a-espera-de-um-
barbaro-que-nao-existe-e-se-dao-mal.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-27 00:00:00
Título: FAB quer comprar dois cargueiros de longo alcance por R$ 437 milhões
Descrição: A Força Aérea Brasileira lançou nesta quinta (27) um edital para a 
compra de dois aviões de transporte de longo alcance Airbus A330, prevendo 
gastar US$ 80,63 milhões (R$ 437,7 milhões hoje) no negócio.Leia mais 
(01/27/2022 - 17h21)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/fab-quer-comprar-dois-cargueiros-de-longo-alcance-por-r-437-
milhoes.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-27 00:00:00
Título: Bolsonaro recebe mensagem do papa Francisco em missa de sétimo dia de 
sua mãe
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quinta-feira (27) 
de missa do sétimo dia da sua mãe, dona Olinda, em Brasília. A cerimônia foi 
pequena, na Catedral Militar Rainha da Paz, com a presença de sete ministros e 
leitura de uma mensagem do papa Francisco ao presidente.Leia mais (01/27/2022 - 
09h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/bolsonaro-recebe-mensagem-do-papa-francisco-em-missa-de-
setimo-dia-de-sua-mae.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-27 21:52:00
Título: Projeto suspende norma do governo que simplifica registro de agrotóxicos
Descrição: Decreto foi editado pelo governo no ano passado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/846032-projeto-suspende-norma-do-
governo-que-simplifica-registro-de-agrotoxicos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-28 05:09:36
Título: Chanceler russo sobre um possível conflito: 'Se depender da Rússia não 
haverá guerra'
Descrição: O chanceler russo sublinhou que as conversações sobre garantias de 
segurança com a OTAN e os EUA ainda não terminaram.
Url :https://br.sputniknews.com/20220128/chanceler-russo-sobre-perspetivas-de-
um-conflito-se-depender-da-russia-nao-havera-guerra-21192918.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-28 05:02:32
Título: EUA vão manter instrutores na Ucrânia e enviar novo lote de armas ao 
país, diz Pentágono
Descrição: John Kirby, porta-voz do Pentágono, comunicou nesta quinta-feira (27)
que Washington planeja enviar à Ucrânia um novo lote de armas em meio à escalada
de tensões em torno do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220128/eua-vao-manter-instrutores-na-ucrania-
e-enviar-novo-lote-de-armas-ao-pais-diz-pentagono-21192792.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-28 02:06:38
Título: Casa Branca nega que Biden tenha alertado a Ucrânia sobre 'invasão 
iminente' da Rússia
Descrição: A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Emily 
Horne, disse que são completamente falsas as informações veiculadas pela mídia 
afirmando que o presidente norte-americano, Joe Biden, alertou o presidente 
ucraniano, Vladimir Zelensky, sobre um ataque da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220128/casa-branca-nega-que-biden-tenha-
alertado-a-ucrania-sobre-invasao-iminente-da-russia-21192474.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-27 13:25:13
Título: Bolsonaro confirma viagem à Rússia e chama Putin de 'conservador'
Descrição: Presidente estará em Moscou em fevereiro e busca \melhores 
entendimentos\ com o líder russo, Vladimir Putin.
Url :https://br.sputniknews.com/20220127/bolsonaro-confirma-viagem-a-russia-e-
chama-putin-de-conservador-21185934.html
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