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Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-01-30
Título: Chuvas do fim de semana em São Paulo deixam ao menos 19 mortos
Descrição: As chuvas que caíram no estado de São Paulo entre sexta-feira (28) e 
hoje (30) causaram ao menos 19 mortes registradas, além de muitos estragos e 
desmoronamentos. Cidades da região metropolitana da capital estão entre as mais 
atingidas.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/01/chuvas-do-fim-de-
semana-em-sao-paulo-deixam-ao-menos-19-mortes/ 

Fonte: Jornal do Brasil – 2002 - Site Biblioteca Nacional Digital – Brasil 
Data: 19/12/2002
Título: Lula não recebe Bolsonaro 
Descrição: O Deputado e capitão do Exército Jair Bolsonaro (PPB-RJ) esperou 
ontem por 45 minutos para falar com o Presidente eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva. Queria defender o nome do deputado do PCdoB Aldo Rebelo (SP) para 
ministro da Defesa….. O Deputado afirmou que Rebelo é o melhor quadro – entre 
PCdoB e PT – para chefiar as forças armadas... Se a escolha fosse mais 
abrangente Bolsonaro defenderia o próprio nome. Mas não falaria sobre isso com 
Lula ontem.   
Url : http://labdadosbrasil.com/wp-content/uploads/2022/01/Lula-Nao-Recebe-
Bolsonaro-2002.pdf 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-01-30
Título: Antes de morrer, comediante disse que se arrependeu por não ter se 
vacinado
Descrição: O comediante Christian Cabrera, de 40 anos, morreu nos Estados Unidos
vítima da Covid-19. O óbito foi anunciado no dia 21 de janeiro, dias antes ele 
havia tido uma conversa com o irmão e comentou sobre arrependimento por não ter 
tomado a vacina. Cabrera foi hospitalizado no início deste mês, no hospital 
Sherman Oaks, na cidade de Los Angeles. No dia 14, ele compartilhou em uma rede 
social que não estava mais conseguindo respirar sozinho.  “Estou há quase uma 
semana na UTI e agora não estou respirando sozinho, devido à infecção por 
pneumonia causada pela Covid em ambos os pulmões!”, escreveu o comediante.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/comediante-sem-vacina-
morre-covid/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 08:50:36
Título: Comandante da FAB diz que militares vão prestar continência a Lula se 
ele for eleito
Descrição: O tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista Junior sempre é
citado nos meios militares como o mais bolsonarista dos três chefes que 
ascenderam na ocasião
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comandante-da-fab-diz-que-militares-
vao-prestar-continencia-a-lula-se-ele-for-eleito/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-30 15:55:18
Título: Territórios de indígenas isolados tiveram 3,2 mil hectares desmatados em
2021, aponta relatório
Descrição: Instituto Socioambiental constatou 904 alertas de desmatamento dentro
das Terras Indígenas com presença de isolados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/30/territorios-de-indigenas-
isolados-tiveram-3-2-mil-hectares-desmatados-em-2021-aponta-relatorio

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 06:00:41
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Título: Kaê Guajajara: ‘Em Mirinzal, a invasão é dos madeireiros, na Maré, da 
Polícia’
Descrição: A artista, nascida em aldeia no Maranhão, mora em comunidade carioca 
e vê a ausência do Estado nos dois lugares
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/kae-guajajara-em-
mirinzal-a-invasao-e-dos-madeireiros-na-mare-da-policia/
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-30 12:05:27
Título: Agronegócio quer derrubar proibição do paraquate, agrotóxico que pode 
causar Parkinson e câncer
Descrição: Entidades de combate ao uso de venenos agrícolas e defesa da saúde 
apontam riscos no lobby de produtores de soja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/30/agronegocio-quer-derrubar-
proibicao-do-paraquate-agrotoxico-que-pode-causar-parkinson-e-cancer

Fonte: Compre Rural
Data: 2021-11-30
Título: Pastor Sertanejo e suas fazendas de R$ 80 milhões
Descrição: Conhecido como um país do agro, o Brasil possui uma vastidão de 
terras produtivas e um comércio que ganha destaque pelas excelentes taxas de 
retorno. Mas possuí um descredito por ser utilizado como forma de “lavar” 
dinheiro. Um vídeo divulgado mostra as fazendas milionárias do Pastor Sertanejo 
Valdomiro! Valdemiro Santiago de Oliveira, de 57 anos, nascido em Palma, 2 de 
novembro de 1963) é um líder evangélico neo-pentecostal e televangelista 
brasileiro, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é considerado um 
dos mais ricos do país, com uma fortuna de quase R$ 450 milhões, entre imóveis e
fazendas milionárias pelo país. 
Url : https://www.comprerural.com/as-fazendas-milionarias-do-pastor-sertanejo-
valdomiro/ 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-01-30
Título: Governo Bolsonaro ‘abriu a porteira’ para agrotóxicos perigosos em 2021
Descrição: Associada a diversos tipos de câncer e malformações congênitas, a 
atrazina é princípio ativo de 25 produtos liberados em 2021. Em 2019, eram 12, e
no ano seguinte, nove. O produto foi banido na União Europeia em 2004 justamente
por causar esses problemas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/01/governo-bolsonaro-
abriu-a-porteira-para-agrotoxicos-perigosos-em-2021/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 14:09:22
Título: Mamata do cartão corporativo: Bolsonaro gasta em 3 anos quase 20% a mais
que Dilma e Temer gastaram em 4
Descrição: Presidente, que prometia acabar com a \mamata\, torrou somente em 
dezembro, durante suas férias, R$1,5 milhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mamata-bolsonaro-cartao-corporativo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 22:32:03
Título: Socialistas obtêm maioria absoluta nas eleições legislativas de Portugal
Descrição: O resultado dispensa o partido de buscar acordos para governar
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/socialistas-obtem-maioria-absoluta-
nas-eleicoes-legislativas-de-portugal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 23:54:55
Título: “Teremos mais estados com a gasolina passando de R$ 8”, diz dirigente 
petroleiro
Descrição: Levantamento feito pela ANP aponta que o litro da gasolina já rompeu 
a barreira dos R$ 8 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/teremos-mais-estados-com-gasolina-
passando-de-8-reais/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 17:52:17
Título: Elza Soares: a deusa do “Planeta Fome”!
Descrição: Tuta do Uirapuru homenageia Elza Gomes da Conceição “Soares”, 
falecida no último dia 20, aos 91 anos, relembrando quatro momentos em que ela 
foi enredo de escola de samba
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/elza-soares-a-deusa-do-planeta-fome/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-01-30
Título: Julian Rodrigues, sobre Chico Buarque e o autocancelamento: A generosidade do 
gigante e os equívocos do neoliberalismo progressista
Descrição: Pensei muito se deveria meter meu bedelho nessa treta estético-
cultural-política. O bom senso recomendaria a qualquer um passar longe. Mas não 
tive como resistir. Homem gay, articulista, ativista de esquerda com formação em
literatura e “chicólatra” de carteirinha. Não deu para ignorar um quase chamado 
oriundo de tantos dos meus lugares de fala (contém ironia).
Resumindo a coisa: Chico Buarque revelou que não mais cantará “Com açúcar e com 
afeto” e fez a seguinte observação no documentário “O canto livre de Nara Leão”,
disponível no serviço de streaming das organizações Globo (ainda não vi!):
“ela [Nara] me pediu, me encomendou essa música, e falou ‘eu quero agora uma 
música de mulher sofredora´; ela encomendou e eu fiz, eu gostei de fazer [a 
canção], a gente não tinha esse problema [as críticas]; as feministas têm razão,
vou sempre dar razão às feministas, mas elas precisam compreender que naquela 
época não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão”.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/julian-rodrigues-sobre-chico-e-o-
autocancelamento-a-generosidade-do-gigante-e-os-equivocos-do-neoliberalismo-
progressista.html  

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-01-30
Título: Eny, coragem e doçura
Descrição: A primeira reunião da Comissão Arns em 2022 foi marcada pela 
tristeza. Tinha morrido, em 4 de janeiro, uma das mais respeitadas lutadoras dos
direitos humanos em nosso país. A advogada Eny Raymundo Moreira estava internada
há meses em São Paulo, no Instituto do Coração (Incor), acolhida pelo casal de 
médicos Helenita e Aytan Sipahy, sua segunda família.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2022/01/eny-coragem-
docura/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 13:23:35
Título: Banco do Brasil dificulta concessão de crédito a opositores de 
Bolsonaro, diz jornal
Descrição: Estados como Alagoas e Bahia têm tido dificuldades em fechar 
operações. A instituição nega 'ingerência política'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/banco-do-brasil-dificulta-
concessao-de-creditos-a-opositores-de-bolsonaro-diz-jornal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 16:01:35
Título: Doenças negligenciadas têm aumento em taxa de mortalidade
Descrição: Nota-se impacto no controle de doenças como malária, leishmaniose 
visceral, leptospirose e dengue
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/doencas-negligenciadas-tem-aumento-
em-taxa-de-mortalidade/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-31 08:57:57
Título: Sob novas regras, importação de armas de fogo bate recorde no Brasil
Descrição: Além de alta 12% na importação de revólveres e pistolas, Brasil teve 
crescimento de 574% na importação de fuzis, carabinas, metralhadoras e 
submetralhadoras.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60120397?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Montedo
Data: 2022-01-30
Título: Indústria bélica faz lobby pesado no Exército e ganha série de 
benefícios
Descrição: Entre as vitórias festejadas pelo setor estão isenções fiscais e 
flexibilização de leis para ampliar o mercado de armas. O sinal bem claro foi 
dado por Bolsonaro já na campanha eleitoral, quando posava para fotos fazendo 
gestos de “arminha” com as mãos. Depois, como presidente, ele reforçou que o 
incentivo à compra de armas pelos cidadãos era uma das principais políticas de 
governo — a ponto de chamar de “idiota” quem defendia que era melhor nos duros 
dias atuais comprar feijão do que fuzil. A sinalização foi bem compreendida 
pelos militares, que escancaram as portas de seus gabinetes a lobistas da 
indústria bélica. Só entre março e novembro passado, foram 42 reuniões, 
envolvendo 94 representantes de 37 empresas em dependências do Exército e do 
Ministério da Defesa, segundo informações prestadas pelo ministro da Defesa, 
Walter Braga Netto, ao Congresso. A média de duas reuniões por semana representa
uma escalada até em relação ao início desta mesma gestão, quando havia em torno 
de um encontro semanal.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/01/30/industria-belica-faz-lobby-pesado-
no-exercito-e-ganha-serie-de-beneficios/ 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 15:38:39
Título: Após desinformação sobre Covid, músicos se unem a Neil Young e retiram 
músicas do Spotify
Descrição: O roqueiro americano Nils Lofgren e a cantora e compositora canadense
Joni Mitchell também anunciaram a retirada de seus conteúdos em apoio à Ciência
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-desinformacao-sobre-
covid-musicos-se-unem-a-neil-young-e-retiram-musicas-do-spotfy/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 12:01:07
Título: Rússia afirma que deseja boas relações com EUA e nega ameaça à Ucrânia
Descrição: As autoridades russas enfatizaram neste domingo que têm a intenção de
seguir a via diplomática
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-afirma-que-deseja-boas-
relacoes-com-eua-e-nega-ameaca-a-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 11:02:00
Título: Bolsonaro anuncia que vai anular ‘revogaço’ de decretos de luto oficial
Descrição: O governo só fez uso do ato simbólico em duas situações, uma delas 
pela morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-anuncia-que-vai-
anular-revogaco-de-decretos-de-luto-oficial/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 06:00:57
Título: Especialistas acusam Bolsonaro de politizar o piso salarial de 
professores: ‘Reajuste está previsto em lei’
Descrição: Embora o ex-capitão tenha inflado o discurso sobre o piso da educação
básica, o governo atuou para negociar um reajuste bem inferior
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/especialistas-acusam-bolsonaro-de-
politizar-o-piso-salarial-de-professores-reajuste-esta-previsto-em-lei/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 05:44:10
Título: O Estado, o governo e o fracasso dos militares
Descrição: Não há precedente internacional de um Estado que se desfaça de sua 
principal empresa de energia em meio a uma crise. Mas é isto que os militares 
brasileiros estão fazendo. Ou deixando que façam
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Url :https://www.cartacapital.com.br/artigo/o-estado-o-governo-e-o-fracasso-dos-
militares/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-30 05:15:31
Título: Facetas nem tão discretas do machismo
Descrição: A taxonomia que separa homens e mulheres em termos de amor, sexo e 
relacionamentos é um dos trabalhos mais bem acabados do machismo
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/facetas-nem-tao-discretas-do-
machismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-30 12:04:07
Título: Os devaneios e fetiches do bolsonarista Estadão no covarde ataque a 
Dilma Rousseff
Descrição: O Estadão segue se preparando para repetir este ano o editorial de 
2018 no qual anunciou apoio a Jair Bolsonaro numa difícil escolha em detrimento 
de Fernando Haddad. O jornalão paulistano é bolsonarista na essência e por isso 
oscila entre devaneios e fetiches. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/os-devaneios-e-fetiches-do-bolsonarista-
estadao-no-covarde-ataque-a-dilma-rousseff/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 20:14:42
Título: Bolsonaro aparece todo sujo de farofa após revelação sobre gastos 
estrondosos no cartão corporativo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro parece ter substituído o tradicional \
marketing\ do pastel de feira do ano eleitoral por um frango com farofa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-sujo-de-farofa-apos-gastos-
estrondosos-no-cartao-corporativo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 18:35:43
Título: Renan Calheiros apelida de “Marsalão” investigações sobre salário 
milionário de Moro
Descrição: \O TCU deve aprofundar as investigações do 'marsalão'\, cobrou o 
senador Renan Calheiros ao questionar os serviços prestados por Sergio Moro à 
consultoria Alvarez &#038, Marsal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-marsalao-
investigacoes-salario-milionario-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 17:35:14
Título: Juninho Pernambucano comemora aniversário com camiseta “Lula 2022”
Descrição: Ex-presidente gostou do gesto e enviou felicitações ao ex-jogador da 
Seleção Brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/juninho-pernambucano-aniversario-
camiseta-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 14:34:19
Título: Como reconstruir o Brasil após desmonte do governo Bolsonaro
Descrição: Esta edição do Domingo na Fórum vai relembrar os desmontes do país no
governo Bolsonaro. Com os convidados:  Rodolfo Lucena, jornalista e fundador do 
Tutameia  Jonathan Portela, historiador, mestre em história social pela 
Universidade Federal de São Paulo e doutorando em Dinâmicas e Linguagens 
Políticas pela Unicamp  Flávia Cale, atual presidenta da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/como-reconstruir-o-brasil-apos-desmonte-
do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 13:05:45
Título: Pais que não vacinarem os filhos podem até perder a guarda, Bolsonaro 
diz que filha não será imunizada
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Descrição: Juiz de São Paulo cita Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
além de entendimento do STF, para explicar o porquê pais e responsáveis que não 
vacinarem os filhos estão sujeitos a sanções
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pais-nao-vacinarem-filhos-perder-guarda-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 12:14:37
Título: Lula sobre cobertura do caso triplex: “Globo não tem coragem de 
reconhecer que errou”
Descrição: \Fiquei esperando o Jornal Nacional falar que finalmente fui 
absolvido\, disse o ex-presidente ao comentar o encerramento definitivo do 
processo sobre o \triplex do Guarujá\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/lula-cobertura-triplex-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-30 00:39:25
Título: Criticado, Bolsonaro vai reverter revogação de decretos de luto
Descrição: O presidente vai aproveitar para retomar homenagens a dois ex-
ditadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/criticado-bolsonaro-reverter-
revogacao-decretos-de-luto/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-30 12:00:53
Título: 'Equilibrado e de bom senso', Olavo de Carvalho seguirá vivo entre os 
militares
Descrição: Se depender das entidades de ensino ligadas às Forças Armadas, as 
lorotas do olavismo vão ser repassadas às próximas gerações.The post 
&#8216,Equilibrado e de bom senso&#8217,, Olavo de Carvalho seguirá vivo entre 
os militares appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/30/olavo-de-carvalho-militares/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-31 04:30:04
Título: Inflação sobre rodas: Custo para manter o carro quase dobra em sete anos
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-sobre-rodas-custo-
para-manter-carro-quase-dobra-em-sete-anos-1-25373860
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-01-31 06:00:30
Título: Militar preso por matar idoso espancou vítima por cinco minutos, mesmo 
após ela cair no chão, afirma a polícia
Descrição: RIO — O subtenente do Exército Clodoaldo Oliveira da Silva 
Clementino, de 42 anos, preso neste domingo pelo homicídio de Joaquim Luiz 
Antunes Moço, de 60, teria espancado o idoso com um porrete de madeira por cinco
minutos, mesmo após a vítima já ter caído no chão. A informação foi dada por 
testemunhas à Polícia Civil.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/militar-preso-por-matar-idoso-espancou-vitima-
por-cinco-minutos-mesmo-apos-ela-cair-no-chao-afirma-policia-25374011
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-30 00:00:00
Título: Jaques Wagner vai à filiação de Contarato ao PT após aproximar senador 
da sigla
Descrição: O senador Jaques Wagner (BA) foi a única liderança nacional do PT a 
viajar para Vitória (ES) na sexta-feira (28) para participar da cerimônia de 
filiação do senador Fabiano Contarato (ex-Rede). O evento foi misto, com 
dirigentes e Lula participando virtualmente. Wagner, que ajudou a aproximar 
Contarato do partido, representou a cúpula petista presencialmente.Leia mais 
(01/30/2022 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/monicabergamo/2022/01/jaques-wagner-vai-a-filiacao-de-contarato-ao-
pt-apos-aproximar-senador-da-sigla.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-30 00:00:00
Título: Contrato de Moro com consultoria dos EUA pode gerar questionamento da 
Receita
Descrição: Ao revelar detalhes de sua relação com a consultoria Alvarez &amp, 
Marsal, o ex-juiz Sergio Moro abriu o flanco para questionamentos da Receita 
Federal sobre a maneira como seus rendimentos foram pagos nos meses em que 
trabalhou para os americanos, antes de entrar na corrida presidencial.Leia mais 
(01/30/2022 - 12h12)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/contrato-de-moro-com-consultoria-dos-eua-pode-gerar-
questionamento-da-receita.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-31 05:23:10
Título: Mercenários estão chegando à Ucrânia disfarçados de instrutores 
estrangeiros, diz líder de Lugansk
Descrição: A Ucrânia está acumulando armamentos pesados e equipamentos militares
em Donbass, tentando escondê-los da missão especial de monitoramento da OSCE, 
disse Leonid Pasechnik, líder da autoproclamada República Popular de Lugansk 
(RPL) em entrevista à Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20220131/mercenarios-estao-chegando-a-ucrania-
disfarcados-de-instrutores-estrangeiros-diz-lider-de-lugansk-21216951.html
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Irlanda do Norte recorda 50 anos do Domingo Sangrento
Descrição: Massacre de civis desarmados pelo Exército britânico foi um dos 
capítulos mais sombrios da disputa entre os que querem uma Irlanda única e os 
leais ao Reino Unido. E Brexit volta a acirrar tensões.
Url :https://www.dw.com/pt-br/irlanda-do-norte-recorda-50-anos-do-domingo-
sangrento/a-60604384?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Vatican News - Português
Título: Após 50 anos, comunidades recordam unidas o \Domingo Sangrento\
Descrição: Recorda-se neste domingo, 30 de janeiro, o aniversário do 'Domingo 
Sangrento' na Irlanda do Norte. As duas comunidades, a republicana e a 
unionista, estarão reunidas na memória e na esperança. Dom McKeown: hoje Derry é
um exemplo de solidariedade e dignidade                    Leia tudo            
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/50-anos-apos-o-domingo-
sangrento-de-derry.html
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