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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2022-01-31 13:00:00
Título: Inflação e desemprego devem agravar fome no Brasil em 2022, diz
economista
Descrição: Nilson de Paula investigou que mais da metade dos lares brasileiros
enfrenta insegurança alimentar e alerta que país vive combinação explosiva de
inflação e crise econômica
Url :https://apublica.org/2022/01/2022-inflacao-e-desemprego-devem-agravar-fomeno-brasil-diz-economista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 01:02:47
Título: Deixar de vacinar os filhos pode configurar crime e levar à prisão, diz
advogado
Descrição: Além de sofrer sanções previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), pais que não vacinarem os filhos podem ser enquadrados no
artigo 132 do Código Penal, explica especialista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deixar-vacinar-filhos-prisao-advogado/
Fonte: Vatican News - Português
Título: Celam. Dom Lozano: enriquecimento inaceitável de poucos durante a
pandemia
Descrição: Diante do aumento da pobreza para 99% da população mundial como
resultado da pandemia, dom Jorge Lozano denuncia o fato de que \não faltaram
aqueles que se tornaram escandalosamente ricos, as 10 pessoas mais ricas do
mundo duplicaram sua riqueza\! É inaceitável que \o que é um desastre econômico,
afetivo, de trabalho, saúde e educação global tenha se tornado uma oportunidade
para fazer negócios e reforçar a ganância insaciável\, enfatiza o secretário
geral do Conselho Episcopal Latino Americano
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-01/celam-dom-lozanoenriquecimento-inaceitavel-de-poucos-pandemia.html
Fonte: www.naraleao.com.br
Título: Nara Leão, Álbum de 1965 – Carcará (João do Vale/José Candido)
Descrição: ... Carcará - Pega, mata e come – Carcará - Não vai morrer de fome ..
Url : https://www.youtube.com/watch?v=4poHPINYuFQ
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 09:14:45
Título: Reforma do ensino médio vai dar “menos escola a quem mais precisa”
Descrição: Em entrevista ao Brasil de Fato, especialista em educação aponta que
as mudanças vão ampliar a desigualdade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/reforma-do-ensino-medio-vai-darmenos-escola-a-quem-mais-precisa
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 15:45:18
Título: Senador Fabiano Contarato aciona TCU para investigar gastos de Bolsonaro
com cartão corporativo
Descrição: Presidente, que prometia acabar com a \mamata\, torrou somente em
dezembro, durante suas férias, R$1,5 milhão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/senador-contarato-tcu-investigarbolsonaro-gasto-cartao-corporativo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 18:08:36
Título: Parecer de Augusto Aras é por manter investigação contra Bolsonaro

Descrição: O procurador-geral da República recomenda a manutenção do inquérito
aberto para apurar suspeitas de vazamento de documentos sigilosos do TSE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parecer-de-augusto-aras-e-por-manterinvestigacao-contra-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 19:19:53
Título: AGU tentou retirar Moraes da relatoria de processo que apura se
Bolsonaro vazou dados sigilosos
Descrição: Augusto Aras se manifestou pela continuidade do inquérito nas mãos do
ministro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/agu-tentou-retirar-moraes-darelatoria-de-processo-que-apura-se-bolsonaro-vazou-dados-sigilosos/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: PF diz que Bolsonaro não cometeu crime no caso Covaxin
Descrição: Relatório final enviado ao STF alega que não houve prevaricação, pois
não é competência do Presidente da República informar possíveis irregularidades
a órgãos de controle.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pf-diz-que-bolsonaro-não-cometeu-crime-no-casocovaxin/a-60615962?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 16:11:04
Título: Randolfe diz que Bolsonaro ‘esculhamba a PF’ no caso Covaxin:
‘Precisamos tirar esse maloqueiro’
Descrição: A corporação argumenta que o ex-capitão não cometeu o crime de
prevaricação na negociação da vacina indiana
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/randolfe-diz-que-bolsonaroesculhamba-a-pf-no-caso-covaxin-precisamos-tirar-esse-maloqueiro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 17:29:15
Título: PGR denuncia Milton Ribeiro ao STF por declarações homofóbicas
Descrição: Em entrevista, o ministro da Educação relacionou a homossexualidade a
'famílias desajustadas', o relator do caso será Dias Toffoli
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pgr-denuncia-milton-ribeiroao-stf-por-declaracoes-homofobicas/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-01-31 19:40:01
Título: Consultoria que contratou Moro recebeu 16,5 milhões de dólares para
reestruturar fornecedora da Petrobras
Descrição: Empresa que contratou Moro atuou na recuperação judicial da Diamond
Offshore Drilling até abril de 2021 — quando o ex-juiz já era consultor havia
cinco meses.The post Consultoria que contratou Moro recebeu 16,5 milhões de
dólares para reestruturar fornecedora da Petrobras appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/01/31/sergio-moro-consultoria-petrobras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 13:27:52
Título: Flávio Bolsonaro é suspeito de lobby em venda de fuzis para o Rio de
Janeiro
Descrição: Suspeita é que o filho do presidente tenha favorecido a Sig Sauer,
gigante da indústria bélica com sede nos EUA, que venceu pregão com oferta de R$
3,8 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-bolsonaro-lobby-venda-de-fuzispara-o-rio-de-janeiro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Força Aérea Brasileira compra novos mísseis e quer mais 30 caças Gripen

Descrição: A FAB (Força Aérea Brasileira) quer comprar mais 30 caças Gripen,
quase dobrando assim a frota de 36 que aos poucos chegam ao país. Enquanto isso,
começou a montar o mais moderno e caro arsenal de mísseis que o Brasil já teve
para equipar o avião.Leia mais (02/01/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/forca-aerea-brasileira-compra-novos-misseis-e-quer-mais-30cacas-gripen.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Título: Lula diz que candidatura deve “redemocratizar o país de verdade”
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza, nesta segunda-feira (31), o
primeiro dia do seminário “Resistência, Travessia e Esperança”. Conduzido pelos
líderes do partido no Congresso Nacional, o deputado federal Reginaldo Lopes
(MG) e o senador Paulo Rocha (PA), o evento conta com a participação, de maneira
virtual, dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. O objetivo [ ]The post Lula
diz que candidatura deve “redemocratizar o país de verdade” appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/para-lula-sua-candidaturadeve-ser-para-redemocratizar-o-pais-de-verdade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 20:50:30
Título: Um jornal em diminutivo – Por Dilma Rousseff
Descrição: O Estadão já pode ser chamado de Estadinho. Apequenou-se, inclusive
no tamanho das páginas. E segue no caminho do desaparecimento, depois de perder
leitores e público, com tiragem cada vez menor. Segue movido apenas por
obsessões que, em vez de disfarçar, ressaltam as mentiras que publica
Url :https://revistaforum.com.br/debates/jornal-diminutivo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 20:18:51
Título: Zé Dirceu desmente Bolsonaro sobre volta ao ministério: “É muita
arrogância”
Descrição: “Esse Bolsonaro não toma jeito. Ele não consegue nem nomear os seus e
já quer dar pitaco num futuro governo”, rebateu o ex-ministro de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-dirceu-desmente-bolsonaro-sobrevolta-ao-ministerio-e-muita-arrogancia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31
Título: Que o mundo todo saiba que o Sul também existe
Descrição: Vilay Prashad. Saudações do Instituto Instituto Tricontinental de
Pesquisa Social. Em 19 de janeiro de 2022, o presidente dos EUA, Joe Biden,
realizou uma entrevista coletiva na Sala Leste da Casa Branca em Washington. A
discussão variou desde o fracasso de Biden em aprovar uma conta de investimento
de 1,75 trilhão de dólares (resultado da deserção de dois democratas) até o
aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. De acordo com
uma pesquisa recente da NBC, 54% dos adultos nos Estados Unidos desaprovam sua
presidência e 71% sentem que o país está indo na direção errada.
As divisões políticas e culturais que se ampliaram durante os anos Trump
continuam a infligir um pesado fardo à sociedade dos EUA, inclusive sobre a
capacidade do governo de controlar a pandemia de Covid-19. Protocolos básicos
para evitar infecções não são seguidos universalmente. A desinformação
relacionada ao Covid-19 se espalhou tão rapidamente quanto o vírus nos Estados
Unidos, onde um grande número de pessoas acredita em inverdades: por exemplo,
que mulheres grávidas não devem tomar a vacina, que a vacina promove a
infertilidade e que o governo está ocultando os dados sobre as mortes causadas
pelos imunizantes.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/que-o-mundo-todo-saiba-que-osul-tambem-existe

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 15:57:38
Título: \Efeito cicatriz\: desemprego atinge juventude com mais força e vai
deixar marcas em geração
Descrição: Crise atrapalha acesso ao mercado e pode ter efeitos devastadores na
trajetória de milhões de jovens, dizem estudos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/efeito-cicatriz-desempregoatinge-juventude-com-mais-forca-e-vai-deixar-marcas-em-geracao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 18:04:15
Título: China comemora seu Ano Novo Lunar
Descrição: Festividade marca a chegada do ano do tigre e é um dos mais
importantes feriados do país asiático
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/china-comemora-seu-ano-novolunar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 15:51:33
Título: Rússia critica \histeria\ sobre Ucrânia e acusa EUA de hipocrisia por
reunião na ONU
Descrição: Encontro diplomático ocorreu por solicitação de Washington e
representante do EUA disse estar \desapontada\ com Moscou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/russia-critica-histeria-sobreucrania-e-acusa-eua-de-hipocrisia-por-reuniao-na-onu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 16:53:26
Título: Vitória dos Socialistas em Portugal tem sabor agridoce para as esquerdas
Descrição: Maioria absoluta do Partido Socialista contrasta com o crescimento da
extrema direita, que passa a ser a terceira força
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/vitoria-dos-socialistas-emportugal-tem-sabor-agridoce-para-as-esquerdas
Fonte: Vatican News - Português
Título: A dimensão comunitária verdadeiro motor da conversão ecológica
Descrição: Juntos, é mais fácil mudar a rota: da mudança de estilo de vida, à
educação das novas gerações sobre questões ambientais, ao retorno à terra
através do cultivo de uma horta sinérgica. Uma comunidade fundada na Lombardia,
norte da Itália, vem realizando há anos a difícil missão de restabelecer a
aliança entre o homem e o meio ambiente, seguindo como regra de vida a encíclica
Laudato si' do Papa Francisco
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-02/laudato-si-dimensaocomunitaria-conversao-ecologica.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 16:38:05
Título: Opinião | Silêncio e esquecimento: 5 anos dos massacres de janeiro de
2017 nos presídios
Descrição: Sob qualquer ângulo, o massacre do Compaj foi uma tragédia, e, de
forma alguma, um acidente imprevisível
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/opiniao-silencio-e-esquecimento5-anos-dos-massacres-de-janeiro-de-2017-nos-presidios
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 16:37:40
Título: Rio de Janeiro tem aumento de 181% nos casos de covid-19 em janeiro, mas
vacina freia óbitos
Descrição: Após alta de casos da variante ômicron, capital pode ter chegado a um
platô, afirma secretário Daniel Soranz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/rio-de-janeiro-tem-aumento-de181-nos-casos-de-covid-19-em-janeiro-mas-vacina-freia-obitos
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-01-31 15:47:56
Título: Polícia do RJ investiga caso de congolês espancado até a morte após
cobrar pagamento atrasado
Descrição: Segundo testemunhas, a vítima foi alvo de cinco agressores, que
usaram pedaços de madeira e um taco de beisebol
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/policia-do-rj-investiga-caso-decongoles-espancado-ate-a-morte-apos-cobrar-pagamento-atrasado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 14:34:54
Título: Sudene muda lista de municípios do Semiárido, acesso a investimentos
pode ser dificultado
Descrição: Com a resolução, foram incluídos 215 municípios e outros 50 foram
retirados, para gestores, falta debate sobre critérios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/sudene-muda-lista-de-municipiosdo-semiarido-acesso-a-investimentos-pode-ser-dificultado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 13:59:09
Título: Em PE, pacientes com câncer sofrem com a falta de remédio fornecido pelo
Ministério da Saúde
Descrição: Governo Federal deixou de fornecer aos estados medicamento que custa
até R$ 17 mil nas farmácias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/em-pe-pacientes-com-cancersofrem-com-a-falta-de-remedio-fornecido-pelo-ministerio-da-saude
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 13:05:02
Título: Famílias de acampamento em Brazlândia (DF) realizam ato para denunciar
grilagem
Descrição: Ato político reuniu representantes de movimentos e entidades
sindicais em defesa da reforma agrária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/familias-de-acampamento-embrazlandia-df-realizam-ato-para-denunciar-grilagem
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 12:35:14
Título: Brasil de Fato Paraná recebe prêmio por ser aliado dos direitos de
travestis e de pessoas trans
Descrição: Iniciativa da premiação é da Associação Nacional de Travestis e
Transexuais e da Parada LGBTI de Apucarana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/brasil-de-fato-parana-recebepremio-por-ser-aliado-dos-direitos-de-travestis-e-de-pessoas-trans
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 11:49:31
Título: ARTIGO | O que fazer no quartel?
Descrição: Democratas sinceros dizem: os militares devem voltar ao quartel, se
mal pergunto: para fazer o quê?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/artigo-o-que-fazer-no-quartel
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-01-31 07:49:43
Título: Crime ambiental em alta: fogo em helicóptero é a ponta do iceberg, dizem
fiscais
Descrição: Aeronave queimada no AM reflete onda de violência contra agentes de
fiscalização, considerados vilões por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/crime-ambiental-em-alta-fogo-emhelicoptero-e-a-ponta-do-iceberg-dizem-fiscais
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-01 05:45:22
Título: ‘Observatório da democracia’: Movimentos sociais brasileiros inauguram
‘think tank’ nos EUA

Descrição: A instituição leva o nome de Washington Brazil Office e tem objetivo
de influenciar tomadores de decisão nos EUA, MST, MTST e MAB estão entre os 25
movimentos associados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/observatorio-da-democraciamovimentos-sociais-brasileiros-inauguram-think-tank-nos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 21:46:03
Título: Vice-governador do Maranhão troca o PSDB pelo PSB e terá o apoio de Dino
em outubro
Descrição: O endosso do governador a Carlos Brandão levou Weverton (PDT) a
deixar a base aliada e se lançar pré-candidato
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vice-governador-do-maranhaotroca-o-psdb-pelo-psb-e-tera-o-apoio-de-dino-em-outubro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 20:29:35
Título: Renan: ‘Se o MDB não tiver candidato competitivo, aliança com Lula é
mais consequente’
Descrição: A sigla lançou oficialmente a pré-candidatura de Simone Tebet, na
mais recente pesquisa Ipespe, ela marca 1% das intenções de voto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/renan-se-o-mdb-nao-tivercandidato-competitivo-alianca-com-lula-e-mais-consequente/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 20:03:36
Título: Moro indica voto nulo em 2º turno entre Lula e Bolsonaro
Descrição: O ex-juiz, declarado suspeito pelo Supremo em processos contra o
petista, é o 3º colocado em pesquisas eleitorais
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moro-indica-voto-nulo-em-2oturno-entre-lula-e-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 18:57:32
Título: MP junto ao TCU pede arquivamento de processo sobre contrato de Moro em
consultoria dos EUA
Descrição: O pré-candidato à Presidência revelou na semana passada quanto
recebeu de empresa que prestava serviços à Odebrecht
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-junto-ao-tcu-pede-arquivamentode-processo-sobre-contrato-de-moro-em-consultoria-dos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 17:09:26
Título: Com ‘nova UPP’, o Jacarezinho se tornou alvo da insegurança pública
Descrição: O governo do estado vem atuando no sentido de reforçar a
militarização da vida. Não podemos naturalizar a lógica de criminalização da
pobreza e da favela, de genocídio e encarceramento do povo preto
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/com-nova-upp-ojacarezinho-se-tornou-alvo-da-inseguranca-publica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 17:03:28
Título: As ameaças ainda não esvaziaram, mas seu ocaso tampouco está distante
Descrição: 'As trevas relutam sempre em partir, porque sabem nada poder com as
luzes'
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/as-ameacas-ainda-nao-esvaziarammas-seu-ocaso-tampouco-esta-distante/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 16:19:20
Título: Extrema-direita: Advogada de Bolsonaro processa Weintraub por calúnia
Descrição: Karina Kufa afirmou que as acusações tiveram sérias repercussões, já
que passou a ser importunada com 'desmedidas ofensas na rede social'

Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/extrema-direita-advogada-debolsonaro-processa-weintraub-por-calunia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 15:56:49
Título: ‘Não pretendo voltar’, diz Mantega sobre participação em novo governo de
Lula
Descrição: 'A economia tem ciclos, você fica com a parte boa, mas se a economia
não funciona, a culpa é do ministro'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nao-pretendo-voltar-dizmantega-sobre-participacao-em-novo-governo-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 15:45:54
Título: Casos de linchamento crescem nas praias do Rio, aponta levantamento
Descrição: As agressões acontecem contra supostos acusados de praticarem furtos
contra banhistas ou promoverem arrastões
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/casos-de-linchamento-crescem-naspraias-do-rio-aponta-levantamento/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 15:19:34
Título: Bolsonaro mente sobre pesquisas ao sugerir que elas apontam vantagem de
Lula ‘na margem de erro’
Descrição: O ex-capitão também declarou nesta segunda-feira 31 que escolherá seu
candidato a vice-presidente 'aos 48 do 2º tempo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-mente-sobre-pesquisasao-sugerir-que-elas-apontam-vantagem-de-lula-na-margem-de-erro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-01-31 15:05:24
Título: Jovem de 21 anos é detido após tentar jogar ovo em Bolsonaro no Rio de
Janeiro
Descrição: O rapaz foi conduzido a uma delegacia da Polícia Federal pela equipe
de seguranças do ex-capitão para prestar depoimento
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/jovem-de-21-anos-e-detido-apostentar-jogar-ovo-em-bolsonaro-no-rio-de-janeiro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-01-31 21:57:48
Título: Renan Calheiros articula MDB no primeiro turno com Lula e PT
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) lidera esforço nacional do partido
para apoiar a candidatura de Lula e o PT nas eleições deste ano. Renan disse que
respeita a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS), no entanto, a
correligionária tem zero de intenção de votos nas pesquisas presidenciais. O
parlamentar alagoano Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/renan-calheiros-articula-mdb-no-primeiroturno-com-lula-e-pt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 08:51:24
Título: Flávio Bolsonaro e Queiroz voltam a se falar, três anos depois da
denúncia da “rachadinha”
Descrição: O senador não negou a retomada de contatos com Queiroz. Perguntado,
disse: \Só não converso com o PT, PCdoB e Psol.\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-e-queiroz-voltam-ase-falar-tres-anos-depois-da-denuncia-da-rachadinha/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 02:15:38
Título: Milton Temer se lança candidato ao governo do RJ para impedir apoio do
PSOL a Freixo

Descrição: \Pra quem assinou a ficha de filiação do Marcelo (Freixo) lá em 2006,
ver ele adotando um discurso liberal, contrário a nossa linha de esquerda, foi
um horror\, afirmou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/milton-temer-se-lanca-candidato-aogoverno-do-rj-para-impedir-apoio-do-psol-a-freixo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 02:03:23
Título: A guerra política de 2022 – Por Igor Felippe
Descrição: Elementos sobre a conjuntura política brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-guerra-politica-de-2022-por-igorfelippe/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 01:02:01
Título: Brasil precisa de uma nova política de preços para os combustíveis, diz
Romanelli
Descrição: A proposta de redução de impostos estaduais, como no ICMS, não vai
resolver os elevados preços dos combustíveis (diesel, gasolina, etanol, metanol)
e de outros derivados como o gás de cozinha
Url :https://revistaforum.com.br/debates/brasil-precisa-nova-politica-precoscombustiveis-romanelli/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-02-01 00:34:22
Título: “Petrobras hoje é uma empresa reduzida, mediocrizada e obtusa”, diz Jean
Paul Prates
Descrição: Senador falou sobre a explosão do preço da gasolina, que já
ultrapassou R$ 8 em alguns estados. “Estou abrindo o mercado porque eu gosto da
concorrência, disse o presidente da Petrobras... Ninguém diria isso sem ser
demitido no dia seguinte\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/petrobras-empresa-reduzida-mediocrizadaobtusa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 23:56:23
Título: Espécie de Queiroz, advogado do PCO tem negócios com os filhos do dono
do partido
Descrição: Juliano Alessander Lopes Barbosa mantém negócios com João Jorge
Caproni Costa Pimenta, que é seu fiador no contrato de locação de um escritório
no bairro de Mirandópolis
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-pco-negocios-filhos-donopartido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 23:22:42
Título: PT decide apoiar candidatura de Flávio Dino ao Senado
Descrição: PT maranhense ainda declarou apoio à candidatura de Carlos Brandão,
que está de saída do PSDB, ao governo do estado, e deve emplacar candidato a
vice na chapa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-decide-apoiar-candidatura-deflavio-dino-ao-senado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 22:48:45
Título: Orçamento federal capturado: a austeridade em números
Descrição: [Retransmissão] Com mediação do diretor da Fundação Perseu Abramo,
Carlos Henrique Árabe, Bruno Moretti e Roseli Faria falam sobre orçamento e
austeridade. Bruno Moretti é economista, mestre em Economia, com doutorado e
pós-doutorado em Sociologia e assessor da Liderança do PT no Senado. Roseli
Faria é economista, vice-presidenta da Associação Nacional dos Serviços da
Carreira [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/orcamento-federal-capturado-aausteridade-em-numeros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 19:40:52
Título: Forças Armadas começam a distanciar de Bolsonaro e sinalizar a Lula
Descrição: No Jornal da Fórum de hoje, comentamos declaração do Comandante da
FAB, Carlos de Almeida Baptista Junior, de que as Forças Armadas prestarão
continência a qualquer comandante supremo das Forças Armadas, incluindo o expresidente Lula. As 17:00 recebemos a socióloga e especialista em segurança
pública, Jacqueline Muniz, às 17:30, o PHD em Comunicação, Camilo Aggio, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/forcas-armadas-comecam-a-distanciar-debolsonaro-e-sinalizar-a-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 19:26:35
Título: Bolsoporco: Bolsonaro pensa que pobre é igual a ele, que não sabe comer
com educação
Descrição: O Sujismundo do Planalto acha que ser pobre é sinônimo de maus modos
à mesa. Isso tem nome: preconceito de classe
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/bolsoporco-bolsonaropensa-que-pobre-e-igual-a-ele-que-nao-sabe-comer-com-educacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 19:17:09
Título: PT lança seminário para traçar planos de reconstrução do Brasil
Descrição: O objetivo do encontro é priorizar a discussão de caminhos para a
superação da crise sanitária, política e social e visa elencar projetos e ações
preferenciais para a luta política neste ano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-lanca-seminario-para-tracar-planosde-reconstrucao-do-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 18:07:04
Título: Candidatura de Moro a presidente não chega a abril, ou ele desiste ou
será desistido
Descrição: A candidatura de Moro não passa de abril, aposta o editor da Revista
Fórum neste Fala, Rovai. A análise tem como base o desempenho de Moro nas
entrevistas e lives e também os resultados das pesquisas eleitorais. Rovai
aposta que mesmo que Moro deseje se manter no páreo os deputados do Podemos vão
forçar a [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/candidatura-de-moro-apresidente-nao-chega-a-abril-ou-ele-desiste-ou-sera-desistido/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 17:32:58
Título: “Somos judeus de esquerda” – Por Goldenbaum, Nadvorny, Gherman, Blay,
Nisembaum e Dellova
Descrição: Nosso papel, como progressistas, é tentar restabelecer a verdade e a
justiça. Sem concessões, reconhecer os direitos, deveres e sofrimentos de todos
– judeus e muçulmanos, palestinos e israelenses
Url :https://revistaforum.com.br/debates/somos-judeus-de-esquerda-porgoldenbaum-nadvorny-gherman-blay-nisembaum-e-dellova/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 14:54:15
Título: Leoni canta em “Defesa da Alegria” a partir de poema de Mário Benedelli
Descrição: A canção é o primeiro single de um trabalho ambicioso de Leoni, com
parcerias que incluem Francis Hime, Manuel Bandeira, Felipe Cordeiro, Antonio
Leoni, Luciana Fregolente e Torquato Neto
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/leoni-canta-em-defesa-da-alegria-apartir-de-poema-de-mario-benedelli/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 14:49:43
Título: Lula cumprimenta Costa pela vitória em Portugal

Descrição: O Partido Socialista venceu as eleições e conquistou a maioria
absoluta no parlamento português
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-cumprimenta-costa-vitoriaportugal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 13:38:48
Título: Desesperado, Bolsonaro ataca Lula e insulta Dilma: “arma poderosa”, veja
vídeo
Descrição: Ao mentir em discurso em que disse que Zé Dirceu será nomeado na Casa
Civil e Dilma na Defesa em eventual governo Lula, Bolsonaro ironizou expresidenta ao ouvir \canhão\ da plateia.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/desesperado-bolsonaro-atacalula-e-insulta-dilma-arma-poderosa-veja-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2022-01-31 11:43:52
Título: Ciro Gomes participa de culto em Fortaleza ao lado de Cabo Daciolo
Descrição: Daciolo, quando resolveu apoiar Ciro, em dezembro do ano passado,
afirmou que a decisão foi uma ordem de Deus: “Vou cumprir o que o Espírito Santo
Deus tá mandando”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-participa-de-culto-emfortaleza-ao-lado-de-cabo-daciolo/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-01 04:30:04
Título: Living Colour para banda mineira Black Pantera: ‘Muitos dos brancos
esquecem a raiz negra do rock’
Descrição: “Devo prestar homenagem a uma das minhas artistas mais queridas de
sempre: Elza Soares. Minhas sentidas condolências para sua família e seus
amigos”, escreveu o americano Will Calhoun, baterista do Living Colour, o mais
célebre entre os grupos de rock do mundo formado apenas por negros. Falecida no
último dia 20, a cantora também é referência básica para o Black Pantera, trio
de Uberaba, que assim como os colegas americanos, faz rock pesado (entre o punk
e o metal) e é composto só por negros — e uma das músicas de seu repertório, por
sinal, é uma recriação de “A carne”, libelo antirracista que Elza notabilizou
nos seus discos e shows dos últimos 20 anos.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/musica/living-colour-para-banda-mineirablack-pantera-muitos-dos-brancos-esquecem-raiz-negra-do-rock-25375209
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-01 04:30:27
Título: 'As escolas deveriam constranger esses pais e exigir certificados', diz
Priscila Cruz sobre crianças não vacinadas contra Covid-19 na volta às aulas
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/as-escolas-deveriam-constranger-esses-paisexigir-certificados-diz-priscila-cruz-sobre-criancas-nao-vacinadas-contra-covid19-na-volta-as-aulas-25375325
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-01 04:00:27
Título: Alunos de colégio da Maré vencem torneio nacional de robótica
Descrição: RIO — Se o futuro está na educação, o presente é o momento certo de
estudar para conquistar conhecimento e vencer desafios. Alunos do projeto
Peritech (Periferia & Tecnologia na Maré), do ensino médio do Colégio Estadual
João Borges de Moraes, na comunidade da Zona Norte, foram os campeões da fase
nacional do Torneio Brasil de Robótica 2021, na categoria Mérito Científico.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/alunos-de-colegio-da-mare-vencemtorneio-nacional-de-robotica-25368480
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-01-31 18:47:44
Título: As principais revelações de relatório que pode selar o futuro de Boris
Johnson como premiê

Descrição: Investigação da servidora Sue Gray considerou que fato de festas
terem sido realizadas na sede do governo britânico durante períodos de lockdown
para a população consiste em um \fracasso de liderança\.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60206779?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Trocas na cúpula do Judiciário criam ambiente hostil a Bolsonaro
Descrição: Mudanças nos comandos de cortes superiores e também do tribunal que
fiscaliza o orçamento público devem criar um cenário pouco amigável para o
presidente Jair Bolsonaro (PL) às vésperas das eleições deste ano.Leia mais
(02/01/2022 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/trocas-na-cupula-do-judiciario-criam-ambiente-hostil-abolsonaro.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-01 00:00:00
Título: Ministério Público de Roraima investiga compra de tratores e arados
Descrição: O Ministério Público do Estado de Roraima investiga o possível
direcionamento de uma licitação de R$ 118 milhões para compra de equipamentos
agrícolas da Secretaria de Agricultura na gestão do governador Antonio Denarium
(PP). São 200 tratores e 200 arados envolvidos no negócio.Leia mais (02/01/2022
- 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/ministerio-publico-de-roraima-investiga-compra-detratores-e-arados.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-01-31 00:00:00
Título: Lula diz que Bolsonaro é o presidente mais subserviente ao Congresso
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segundafeira (31) que Jair Bolsonaro (PL) é o mandatário \mais subserviente\ ao
Congresso na história do país.Leia mais (01/31/2022 - 16h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/01/nunca-um-presidente-esteve-tao-subserviente-ao-congresso-dizlula-sobre-bolsonaro.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-01-31 17:37:00
Título: Projeto deixa claro na lei caráter apartidário das Forças Armadas
Descrição: A proposta será analisada pelas comissões de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, e de Constituição e Justiça e de Cidadania
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/846116-projeto-deixa-claro-na-leicarater-apartidario-das-forcas-armadas/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-31 17:48:03
Título: 'Ninguém questionou resultado, exemplo de civilidade', diz Luís Barroso
sobre eleições em Portugal
Descrição: Presidente do TSE foi convidado para ser observador das eleições
legislativas portuguesas e diz que viu um \show de organização e democracia\.
Com o pleito, António Costa foi eleito novamente primeiro-ministro do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220131/ninguem-questionou-resultado-exemplode-civilidade-diz-luis-barroso-sobre-eleicoes-em-portugal-21225997.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-31 16:49:56
Título: Bolsonaro sobre viagem à Rússia: 'Ucrânia só será pauta se presidente
russo trouxer o assunto'

Descrição: Com pressão dos EUA por posicionamento, mandatário mais uma vez
confirma visita à Rússia e diz que tópico sobre Ucrânia não faz parte dos seus
objetivos, ao mesmo tempo que defendeu interesses comerciais durante seu
percurso em Moscou.
Url :https://br.sputniknews.com/20220131/bolsonaro-sobre-viagem-a-russiaucrania-so-sera-pauta-se-presidente-russo-trouxer-o-assunto-21225249.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-01-31 15:01:57
Título: Mourão defende Rússia ante avanço da OTAN, mas não crê que crise
amplificará até viagem de Bolsonaro
Descrição: Para vice-presidente \Rússia tem direito de espernear\ a partir do
momento que a OTAN avança em países do Leste Europeu. Mourão também ressaltou
importante relação entre Brasília e Moscou no BRICS.
Url :https://br.sputniknews.com/20220131/mourao-defende-russia-ante-avanco-daotan-mas-nao-cre-que-crise-amplificara-ate-viagem-de-bolsonaro-21224015.html
Fonte: Poder360
Título: EUA pedem ao Brasil que suspenda viagem de Bolsonaro a Moscou
Descrição: Carlos França mantém visita e defende solução diplomática para as
tensões entre Rússia e Ucrânia
Url :https://www.poder360.com.br/governo/eua-pedem-ao-brasil-que-suspendaviagem-de-bolsonaro-a-moscou/
Fonte: Democracy Now ! Estados Unidos
Data: 2022-01-31
Título: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para abordar las tensiones en
la frontera entre Rusia y Ucrania mientras que el presidente ucraniano pide a
Occidente no sembrar el “pánico”
Descrição: El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una reunión de
emergencia para abordar las tensiones actuales en la frontera entre Rusia y
Ucrania. Rusia ha desplegado unos 100.000 militares cerca de Ucrania, pero
afirma que no tiene planes de invadir el territorio de su país vecino y continúa
exigiendo que la OTAN se comprometa a detener su avance hacia el este de Europa.
Se anticipa que el Senado de Estados Unidos presentará un proyecto de ley que
impondrá nuevas sanciones a Rusia, incluidas algunas que podrían entrar en vigor
aun antes de cualquier posible invasión. El Reino Unido también amenazó con
imponer nuevas sanciones a Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
dijo el viernes que el “pánico” que los países de Occidente están sembrando ante
la situación está desestabilizando la economía de Ucrania.
Url :
https://www.democracynow.org/es/2022/1/31/titulares/un_security_council_meets_ov
er_russia_ukraine_tensions_as_ukraine_calls_out_western_panic

