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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-01-28
Título: Mortes pela covid-19 seguem em alta e país acumula recorde de casos
Descrição: Brasil registrou oficialmente 269.968 novos casos e 799 óbitos nas
últimas 24 horas, maior número de mortos desde 25 de agosto
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/01/mortes-covid19-brasil-recorde-de-casos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 15:40:54
Título: Não há brechas para dúvidas: é tempo de vacina, por Rosilene Corrêa
Descrição: Dados do Ministério da Saúde mostram que, desde o início da pandemia,
em março de 2020, 1.449 crianças de zero a 11 anos morreram por complicações
geradas pela Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nao-ha-brechas-para-duvidas-etempo-de-vacina-por-rosilene-correa/
Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-01-28
Título: Governo ignora ciência e reduz isolamento de trabalhadores com Covid
para 10 dias
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro (PL), decidiu oficializar – mais uma vez
– o seu desprezo às recomendações de autoridades de saúde do mundo todo ao
baixar a Portaria Interministerial n° 14 que altera regras e protocolos de
segurança no combate à pandemia de Covid-19. Mesmo com a explosão de casos
provocados pela variante ômicron, a medida, assinada pelos ministério do
Trabalho e Previdência e da Saúde, flexibiliza as regras estabelecidas por outra
Portaria (20/2020) e, traz como destaque a redução de 14 para 10 os dias
recomendados de isolamento para trabalhadores e trabalhadoras que testaram
positivo para a Covid-19.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-ignora-ciencia-e-reduz-isolamentode-trabalhadores-com-covid-para-10-dia-41a6
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-28
Título: Renan Calheiros quer nova CPI da Covid: “Sabotagem do governo”
Descrição: Hoje (28), o senador Renan Calheiros disse que “há fatos novos” e uma
outra Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid se faz necessária.
O parlamentar criticou nas redes sociais o presidente Jair Bolsonaro pela gestão
da pandemia. “Diante da sabotagem diária do governo, os novos casos de infecção
explodem. Vacinem-se, usem máscara e evitem aglomerações. Há fatos novos e uma
outra CPI é necessária”, afirmou Renan Calheiros.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/renan-calheiros-quernova-cpi-da-covid-sabotagem-do-governo/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro falta a depoimento à PF sobre vazamento de sigilo
Descrição: Presidente havia sido intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a
esclarecer divulgação de informações sigilosas de investigação sobre tentativa
de ataque às urnas eletrônicas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-falta-a-depoimento-à-pf-sobre-vazamentode-sigilo/a-60594438?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 15:55:14
Título: Moraes nega recurso de Bolsonaro, e impasse sobre depoimento à PF
continua
Descrição: Ministro rejeita argumento da AGU, e temperatura do conflito entre
STF e Palácio do Planalto volta a subir

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/moraes-nega-recurso-debolsonaro-e-impasse-sobre-depoimento-a-pf-continua
Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro cometeu crime de violação funcional, diz delegada. Veja a
íntegra da acusação
Descrição: Na mesma decisão em que intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor à
Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,
levantou o sigilo dos documentos da investigação. E o documento da Polícia
Federal, assinado pela delegada Denisse Ribeiro, afirma que o presidente cometeu
crime ao vazar os dados de uma investigação [ ]The post Bolsonaro cometeu crime
de violação funcional, diz delegada. Veja a íntegra da acusação appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-cometeu-crime-deviolacao-funcional-diz-delegada-veja-a-integra-da-acusacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 17:41:54
Título: PF diz que Bolsonaro cometeu crime em divulgação de documentos
sigilosos, ajudante de ordens é indiciado
Descrição: Delegada escreveu que depoimento do presidente é 'medida necessária'
para finalizar investigação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pf-diz-que-bolsonaro-cometeucrime-em-divulgacao-de-documentos-sigilosos-ajudante-de-ordens-e-indiciado/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 18:40:50
Título: Sergio Moro recebeu mais de R$ 3,5 milhões da Alvarez & Marsal: \Não
enriqueci\
Descrição: Com R$ 242 mil por mês nos EUA, ex-juiz teve salário 9436% maior do
que um professor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/sergio-moro-recebeu-mais-de-r-35-milhoes-da-alvarez-marsal-nao-enriqueci
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 22:01:42
Título: Moro confirma que recebeu quase R$ 10 mil por dia da Alvarez e Marsal:
“Não enriqueci”
Descrição: Na berlinda, o ex-juiz Sergio Moro tentou minimizar o montante e
provocou o ex-presidente Lula resgatando o processo do Tripléx do Guarujá.
arquivado pela Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-confirma-que-recebeu-r-10-milpor-dia-da-alvarez-e-marsal/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 11:49:36
Título: Lula: Justiça determina o arquivamento definitivo do caso triplex
Descrição: O pedido de arquivamento feito pelo MPF foi aceito, não cabendo mais
recurso da decisão
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/lula-justica-determina-oarquivamento-definitivo-do-caso-triplex/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 21:46:20
Título: Gasolina rompe a barreira dos R$ 8 pela primeira vez, diz ANP
Descrição: Preço máximo encontrado nesta semana foi de R$ 8,029 no Rio de
Janeiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/gasolina-rompe-a-barreira-dos-r-8pela-primeira-vez-diz-anp/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 07:34:46
Título: Refinaria privatizada aumenta preços de gasolina e diesel mais do que
Petrobras

Descrição: Empresa que administra Rlam desde dezembro reajustou gasolina em
7,40% enquanto estatal subiu seu preço em 1,85%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/refinaria-privatizada-aumentaprecos-de-gasolina-e-diesel-mais-do-que-petrobras
Fonte: Vermelho
Data: 2022-01-28
Título: Privatização da Eletrobras vai gerar apagões e tarifaços
Descrição: Como os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços de água, esgoto e
meio ambiente, que lutam contra a sanha privatista de governos como o de Jair
Bolsonaro e João Doria, os eletricitários e eletricitárias de todo o Brasil
travam importante batalha contra a venda da Eletrobras, maior empresa de energia
da América Latina. O Portal Sintaema conversou com Victor Frota, diretor do
Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal (STIU-DF) e dirigente da CTB, que
falou sobre a luta em defesa da estatal em Brasília, alertou sobre quem vai
pagar a conta com a privatização e os motivos que movem a categoria a lutar
contra o projeto de desmonte do patrimônio público liderado, hoje, por Jair
Bolsonaro.
Url : https://vermelho.org.br/2022/01/28/privatizacao-da-eletrobras-vai-gerarapagoes-e-tarifacos/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Taxa de desemprego recua, mas rendimento real tem nova queda
Descrição: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou
nesta sexta-feira (28) os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua). Os números apontam uma redução nos índices de
desemprego da população brasileira no trimestre de setembro a novembro de 2021
em relação ao trimestre de junho a agosto. No entanto, o [ ]The post Taxa de
desemprego recua, mas rendimento real tem nova queda appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/taxa-de-desemprego-recua-masrendimento-real-tem-nova-queda/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-28
Título: Dennis de Oliveira: Que espaço existe nas instituições brasileiras para se
discutir racismo?
Descrição: A saída de Sueli Carneiro, filósofa e ativista negra, do Conselho
Editorial da Folha de S. Paulo no dia 7 de outubro de [2021] repercutiu nas
redes sociais. Sueli Carneiro passara a integrar o colegiado, que foi totalmente
remodelado com o objetivo, segundo o jornal, de reforçar a diversidade.
No dia 29 de setembro, o colunista Leandro Narloch publicou o artigo Luxo e
riqueza das ‘sinhás pretas’ precisam inspirar o movimento negro.
O texto relativiza as dores da escravidão ao falar da existência de mulheres
negras que foram “sinhás”, utilizando a mesma lógica de raciocínio que Narloch
adota na obra de sua autoria, Guia Politicamente Incorreto da História do
Brasil: transforma exceções em regras. Demitido da CNN por homofobia, Narloch
foi contratado pela Rádio Jovem Pan e voltou a assinar uma coluna no jornal dos
Frias este ano ( já teve uma passagem por lá entre 2016 e 2018). Houve inúmeras
críticas ao artigo de Narloch, algumas delas publicadas na própria Folha de S.
Paulo, como a de Thiago Amparo, também membro do Conselho Editorial, em que
exige que o jornal se retrate desta publicação. O ombudsman José Henrique
Mariante no dia 2 de outubro também criticou o artigo e apresentou uma reflexão
sobre o tema.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/dennis-de-oliveira-qual-o-espacoexistente-nas-instituicoes-brasileiras-para-se-discutir-racismo.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 10:20:14
Título: Brasil dá resposta fraca ao crime contra pessoas trans, diz estudo que
soma 140 mortes em 2021
Descrição: Associação apresenta, nesta sexta (28), o Dossiê Assassinatos e
Violências contra Travestis e Transexuais

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/brasil-da-resposta-fraca-aocrime-contra-pessoas-trans-diz-estudo-que-soma-140-mortes-em-2021
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-28 11:30:00
Título: Erika Hilton e a resistência transvestigênere no poder
Descrição: No mês da visibilidade trans, a vereadora mais bem votada do país
fala de resistência e da CPI da Violência Contra as Pessoas Trans e Travestis
Url :https://apublica.org/2022/01/erika-hilton-e-a-resistencia-transvestigenereno-poder/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-28 00:00:00
Título: Auditores da Receita informam cúpula do Carf que não participarão de
sessões em fevereiro
Descrição: Auditores da Receita Federal que atuam como conselheiros do Carf
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) encaminharam à cúpula do órgão na
manhã desta sexta (28) um documento para avisar que vão manter a paralisação
iniciada em dezembro.Leia mais (01/28/2022 - 16h59)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/auditores-da-receita-informam-cupula-do-carf-quenao-participarao-de-sessoes-em-fevereiro.shtml
Fonte: Poder360
Título: BB diz que agências fechadas foram convertidas em postos
Descrição: Banco diz que fechou 355 agências em plano de reestruturação, dados
do BC indicam que foram 388
Url :https://www.poder360.com.br/economia/bb-diz-que-agencias-fechadas-foramconvertidas-em-postos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 18:55:20
Título: Ministra Damares é denunciada ao Ministério Público por prevaricação
Descrição: A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos está sendo
denunciada por prevaricação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/ministra-damares-e-denunciadaao-ministerio-publico-por-prevaricacao
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 10:41:49
Título: Santos Cruz chama Bolsonaro de “traidor”: “Destruiu a direita e o
conservadorismo”
Descrição: Em entrevista à revista Istoé, ex-ministro apontou as razões para a
impopularidade do presidente e disse que ele \prejudica a imagem das Forças
Armadas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/santos-cruz-bolsonaro-traidordestruiu-a-direita/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Os EUA semeiam uma matriz de opinião desfavorável à Rússia
Descrição: Washington, 28 ene (Prensa Latina) Apesar de a Rússia continuar
negando alegados planos para uma invasão da Ucrânia, os Estados Unidos hoje
insistem em semear as sementes desta opinião, o que é repetido por seus altos
funcionários.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=504705&SEO=eeuu-siembramatriz-de-opinion-desfavorable-a-rusia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 18:30:48
Título: Fórum das Resistências: centrais sindicais lançam frente para eleições
de 2022

Descrição: Ação aconteceu no painel: Lugar da classe trabalhadora na
reconstrução do Brasil e os desafios para derrotar o Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/forum-das-resistencias-centraissindicais-lancam-frente-para-eleicoes-de-2022
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 17:57:34
Título: MG: Chacina de Unaí completa 18 anos, e mandantes do crime ainda estão
soltos
Descrição: Assassinato de auditores fiscais marca o Dia de Combate ao Trabalho
Escravo, em 28 e janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/mg-chacina-de-unai-completa-18anos-e-mandantes-do-crime-ainda-estao-soltos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 13:22:35
Título: Justiça impede saída de diretores da Repsol do Peru após derrame de 6
mil barris de petróleo
Descrição: Medida tem validade para os próximos 18 meses e busca garantir que
executivos testemunhem nas investigações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/justica-impede-saida-dediretores-da-repsol-do-peru-apos-derrame-de-6-mil-barris-de-petroleo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 13:21:02
Título: Fórum das Resistências debate violações nas cidades e necessidade da
luta organizada
Descrição: Tema foi debatido em Assembleia de Convergência do Fórum Social das
Resistências, que reuniu movimentos e entidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/forum-das-resistencias-debateviolacoes-nas-cidades-e-necessidade-da-luta-organizada
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-28 12:27:58
Título: Ato político do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia acontece neste
sábado (29)
Descrição: \Por uma Revolução Democrática na Justiça\ convida personalidades
nacionais e internacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/28/ato-politico-do-forum-socialmundial-justica-e-democracia-acontece-neste-sabado-29
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 20:55:35
Título: ‘Só não reconhece o que o PT fez quem não tem gratidão’, diz Contarato
em filiação
Descrição: A cerimônia - híbrida - ocorreu nesta sexta-feira 28 e teve a
participação do ex-presidente Lula
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/so-nao-reconhece-o-que-o-ptfez-quem-nao-tem-gratidao-diz-contarato-em-filiacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 16:55:44
Título: Guedes diz que o Brasil ‘está em guerra’ e pergunta: ‘Qual o sentido de
pedir reajuste de salário?’
Descrição: A declaração vem em meio ao movimento de servidores públicos por um
reajuste que, no mínimo, compense a inflação
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/guedes-diz-que-o-brasil-estaem-guerra-e-pergunta-qual-o-sentido-de-pedir-reajuste-de-salario/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 16:02:25
Título: Lula celebra acordo da Argentina com o FMI após dívida bilionária
contraída por Macri

Descrição: O governo Fernández pagou nesta sexta mais de 700 milhões de dólares
pela primeira parcela deste ano de uma dívida de 44 bilhões de dólares
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/lula-celebra-acordo-da-argentina-como-fmi-apos-divida-bilionaria-contraida-por-macri/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 13:54:22
Título: ‘Quem era herói está virando bandido’, afirma Lula após o arquivamento
do caso do triplex
Descrição: A Justiça Federal do Distrito Federal determinou o arquivamento da
ação em caráter definitivo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/quem-era-heroi-esta-virandobandido-afirma-lula-apos-o-arquivamento-do-caso-do-triplex/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-28 13:06:31
Título: Lula: ‘Espero que Alckmin escolha um partido da nossa base, para que
possamos anunciar para a sociedade’
Descrição: Para o petista, o companheiro de chapa tem de ser capaz de 'trazer
outros setores da sociedade e ajudar na construção e no funcionamento de um
governo de coalizão'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-espero-que-alckmin-escolhaum-partido-da-nossa-base-para-que-possamos-anunciar-para-a-sociedade/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-28 15:50:52
Título: Ou Sergio Moro bate em Jair Bolsonaro ou Ciro Gomes vai ultrapassar o
ex-juiz da Lava Jato
Descrição: O suspeito ex-juiz Sergio Moro (Podemos) não cresceu nas pesquisas a
despeito dele eleger Lula (PT) como alvo preferencial. Pelo contrário. Oscilou
negativamente e já tem instituto colocando Ciro Gomes (PDT) fungando no cangote
do moço da finada Lava Jato. Segundo levantamento do Ipespe/XP Investimentos,
Ciro e Moro estão tecnicamente Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ou-sergio-moro-bate-em-jair-bolsonaro-ouciro-gomes-vai-ultrapassar-o-ex-juiz-da-lava-jato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-29 01:14:38
Título: Fabiano Contarato se emociona em cerimônia de filiação ao PT : “Sempre
fui petista”
Descrição: Lula, que participou da cerimônia por videoconferência, disse que \
não é todo o dia que nasce um político da postura, do caráter, da dimensão de
Fabiano Contarato\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/contarato-cerimonia-filiacao-pt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-29 00:36:15
Título: Haddad critica salário milionário de Moro: “Equivalente a um tríplex e
um sítio”
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro recebeu R$ 3,5 milhões em apenas um ano de
atuação na consultoria estadunidense Alvarez &#038, Marsal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-critica-salario-milionariomoro-um-triplex-e-um-sitio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 23:58:01
Título: Sergio Moro ficou rico com a Lava-Jato, não há o que discutir
Descrição: Enquanto isso, 4,4 milhões de vagas de empregos foram perdidas com a
operação, que destruiu o setor da construção civil
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/sergio-moro-ficou-ricocom-a-lava-jato-nao-ha-o-que-discutir/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2022-01-28 23:02:11
Título: Nome, banheiro e renda. Quais são as pautas das pessoas trans?
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil se antecipa e promove debate
importante sobre os desafios postos para as pessoas trans. Com mediação de Symmy
Larrat, Filipa Brunelli e Joseane Borges irão falar sobre as perspectivas para o
futuro. Filipa Brunelli, ex-gestora de políticas LGBTQIA+, graduanda em
Sociologia, primeira vereadora travesti eleita em Araraquara e região centro [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/nome-banheiro-e-renda-quais-sao-aspautas-das-pessoas-trans/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 22:52:58
Título: Lava Jato usou a Veja para inventar escândalo e impedir vitória de Dilma
em 2014
Descrição: A operação, sob o comando de Sergio Moro, forçou depoimento mentiroso
do doleiro Alberto Youssef, acusando Lula e Dilma de terem conhecimento sobre
transações ilícitas na Petrobras, manobra não deu certo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-usou-a-veja-para-inventarescandalo-e-impedir-vitoria-de-dilma-em-2014/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 22:46:16
Título: Ex-presidente da OAB-RJ lembra que Moro era sócio-diretor da Alvarez e
Marsal: “Abocanhou muito mais do que diz”
Descrição: Moro confirmou que ganhou R$ 3,537 milhões, o equivalente a R$10 mil
por dia, durante os meses que atuou junto à consultoria para recuperar empresas
que ele ajudou a quebrar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-presidente-oab-rj-moro-sociodiretor-da-alvarez-e-marsal-abocanhou-muito-mais-do-que-diz/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 20:26:42
Título: “Lula está melhor do que jamais esteve”, diz Marcos Coimbra em Webinário
Fórum
Descrição: O presidente do Instituto Vox Populi foi o primeiro participante do
Webinário Fórum. Em fevereiro, será a vez da filósofa Marcia Tiburi, saiba como
participar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-esta-melhor-do-que-jamais-estevediz-marcos-coimbra-em-webinario-forum/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 19:59:55
Título: Volta da CPMI das Fake News assombra Bolsonaro
Descrição: Reinstalação da CPMI das Fake News para barrar mentiras do
bolsonarismo em pleno ano eleitoral só depende do presidente do Congresso,
Rodrigo Pacheco. Entrevista com a relatora Lídice da Mata. No Papo-Cabeça, o
escritor Tom Cardoso fala da rivalidade entre Nara Leão e Elis Regina.
Apresentação: Cynara Menezes. Participação especial: Lucas Rocha #RevistaFórum
#TVFórum #aovivo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/volta-da-cpmi-das-fake-news-assombrabolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 19:51:28
Título: Negacionista, coordenadora de medicina da UnB renuncia após adoção de
passaporte da vacina
Descrição: O diretor da Faculdade de Medicina e a UnB lamentaram o ocorrido e
enfatizaram a importância da vacinação contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/negacionista-de-medicina-unb-renunciaapos-passaporte-da-vacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 18:02:10

Título: Vox populi: Lula tem 62% em Pernambuco, Marília Arraes lidera para o
Senado e Humberto Costa pra governador
Descrição: NA
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/vox-populi-lula-tem-62-empernambuco-marilia-arraes-lidera-para-o-senado-e-humberto-costa-pra-governador/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 17:45:19
Título: Exemplo mundial, Cuba conclui vacinação pediátrica do Covid-19
Descrição: Enquanto o Ministério da Saúde do Brasil protela imunização, o
governo cubano vacinou mais de 1,6 milhão de crianças, entre 2 a 11 anos, sem
registro de mortes em consequência de efeitos colaterais
Url :https://revistaforum.com.br/global/exemplo-mundial-cuba-conclui-vacinacaopediatrica-do-covid-19/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 17:01:10
Título: “Sempre acreditei na verdade”, diz Lula sobre fim do processo do tríplex
do Guarujá
Descrição: Justiça arquivou caso e processo chegou definitivamente ao fim. \Quem
era herói está virando bandido e quem era bandido está virando herói\, disse o
ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sempre-acreditei-na-verdade-diz-lulasobre-fim-do-processo-do-triplex-do-guaruja/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 15:29:39
Título: Justiça condena cientista política que acusou Dilma da morte de soldado
Descrição: A 4ª Vara Cível de Brasília condenou Susana Ribeiro Moita a pagar R$
30 mil de indenização à ex-presidenta por postagem de fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-condena-cientista-politicaque-acusou-dilma-da-morte-de-soldado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 14:38:59
Título: Traficantes acusam policias de ficarem com 80% de uma apreensão de
cocaína: “tudo ladrão”
Descrição: Conversa ocorreu em um grupo de WhatsApp chamado “trabalho forte”, a
corregedoria afastou os envolvidos e vai investigar o caso
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/traficantes-acusam-policias-de-ficaremcom-80-de-uma-apreensao-de-cocaina-tudo-ladrao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 12:44:42
Título: Anitta coloca “Fora Bolsonaro” em clipe “Boys Don’t Cry”? Entenda
Descrição: Cantora lançou nesta quinta-feira (27) novo clipe com referências de
clássicos do pop, como \Harry Potter\ e \Titanic\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/anitta-colocou-forabolsonaro-em-clipe-boys-dont-cry-entenda/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 11:40:40
Título: Miguel Nicolelis é contra volta às aulas, gráfico aponta que Ômicron
atinge mais crianças
Descrição: Levantamento do UOL mostra que taxa de ocupação de UTIs pediátricas
vem aumentando e chegando próxima ao colapso em vários Estados: \É um absurdo
sem precedentes reabrir escolas\, diz o médico
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/miguel-nicolelis-volta-as-aulas-omicroncriancas-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-28 08:49:23
Título: Zé Dirceu, entusiasta da chapa com Alckmin, articula apoio para Lula
entre os tucanos

Descrição: Do final do ano para cá, Zé 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
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-dirceu-entusiasta-da-chapa-comalckmin-articula-apoio-para-lula-entre-os-tucanos/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-28 12:00:23
Título: Software espião Pegasus foi usado contra mulheres ativistas no Oriente
Médio
Descrição: Dezenas de jornalistas e defensoras de direitos humanos do Bahrein e
da Jordânia tiveram seus telefones hackeados pelo spyware Pegasus.The post
Software espião Pegasus foi usado contra mulheres ativistas no Oriente Médio
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/28/software-pegasus-mulheres-ativistasoriente-medio/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-29 05:00:56
Título: Dia da Visibilidade Trans e Travesti: Conheça modelos que trazem
representatividade ao mercado da moda
Descrição: O Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti é celebrado em 29 de
janeiro, e muito se fala em representatividade, que é quando estes indivíduos
são colocados em posições de evidência perante a sociedade.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/dia-da-visibilidade-trans-travesticonheca-modelos-que-trazem-representatividade-ao-mercado-da-moda-25371905
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-28 20:04:32
Título: Mulheres são perdoadas séculos depois de execução por bruxaria
Descrição: O parlamento regional da Catalunha perdoou centenas de mulheres
executadas entre os séculos 15 e 18.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60170549?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-28 00:00:00
Título: Aliados e adversários de Moro concordam que revelação dos valores que
recebeu não encerra o caso
Descrição: Aliados e adversários de Sergio Moro (Podemos) concordam num ponto: a
revelação de quanto ele ganhou de uma consultoria não encerra o caso.Leia mais
(01/28/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/01/aliados-e-adversarios-de-moro-concordam-querevelacao-dos-valores-que-recebeu-nao-encerra-o-caso.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-28 00:00:00
Título: Deputada Isa Penna faz boletim de ocorrência por ameaças de estupro e
morte
Descrição: A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) fez um boletim de ocorrência,
nesta quinta-feira (27), após receber um email com ameaça de morte. Entre outras
ofensas, a pessoa diz que vai estuprar a parlamentar.Leia mais (01/28/2022 22h12)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/deputada-isa-penna-faz-boletim-de-ocorrencia-por-ameacas-deestupro-e-morte.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-01-28 00:00:00
Título: Anatel autoriza satélites da SpaceX, de Elon Musk, no Brasil

Descrição: A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) aprovou nesta sextafeira (28) o direito de exploração de satélites para as empresas SpaceX, de Elon
Musk, e Swarm.Leia mais (01/28/2022 - 15h57)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/01/anatel-autoriza-satelites-da-spacex-de-elon-musk-no-brasil.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-28 22:18:00
Título: Projeto cria programa para garantir alimentação diária a moradores de
rua
Descrição: Autor lembra que existem mais de 220 mil pessoas vivendo em situação
de rua no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/846522-projeto-cria-programa-paragarantir-alimentacao-diaria-a-moradores-de-rua/
Fonte: Vatican News - Português
Título: El Salvador. Filme reconstrói massacre de 1989 na UCA
Descrição: \O importante do projeto é que ele nos convida a lembrar. Para não
esquecer o que aconteceu em 1989 e o que está acontecendo em muitos lugares da
América Latina e da América-Central, que é a experiência persistente da
injustiça e da violência e à qual a Companhia de Jesus ainda tenta responder
através das instituições que tem nesses países\, afirma o superior provincial
dos Jesuítas da Espanha, padre España. \Eles vieram à noite\ é o título do filme
de Uribe sobre o massacre dos Jesuítas em 1989
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/el-salvador-filmereconstroi-massacre-uca-para-nao-esquecer-1989.html

