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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 00:26:34
Título: Reino Unido decidirá destino de Julian Assange nesta segunda, entenda o
caso
Descrição: Países desenvolvidos costumam questionar o respeito à liberdade de
expressão e à liberdade de imprensa em outras latitudes, mas agora, dois deles
(Reino Unido e Estados Unidos) deverão mostrar se defendem mesmo esses
princípios
Url :https://revistaforum.com.br/global/reino-unido-decidira-destino-de-julianassange-nesta-segunda-entenda-o-caso/
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-02 18:30:00
Título: Site da direita militar - TFBR - Thomas Shannon - A delicada verdade
sobre uma velha parceria
Descrição: O agressivo artigo do influente ex-embaixador americano Thomas
Shannon dá início à Task Force Brazil (TFBR). DefesaNet considera como o início
da Task Force Brazil (Força Tarefa Brasil - TFBR), ou a formação do grupo de
intervenção e desestabilização do Governo Brasileiro…..
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39198/TFBR---Thomas-Shannon---Adelicada-verdade-sobre-uma-velha-parceria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 23:17:54
Título: Relatos nas redes sociais afirmam que coro de Bolsonaro na Praia Grande
foi encenação
Descrição: Segundo internauta, maioria das pessoas que participou da aglomeração
apareceu poucos minutos antes da chegada do presidente, e abandonou a praia logo
após a sua partida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/relatos-nas-redes-sociais-afirmam-quecoro-de-bolsonaro-na-praia-grande-foi-encenacao/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 18:51:37
Título: Política internacional de Bolsonaro tem um preço, diz professor
Descrição: Brasil fica ainda mais isolado com derrota de Donald Trump, e
preocupação com meio ambiente pode levar a boicote de produtos brasileiros
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/politica-internacional-de-bolsonaro-temum-preco-diz-professor/
Fonte: Xinhua
Título: Xi pede parceria mais estreita com Argentina
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/04/c_139640418.htm
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 20:48:59
Título: Biden foi injustamente acusado de fraude, mas era Trump quem tentava
fraudar a eleição nos EUA [áudio]
Descrição: O presidente Donald Trump foi flagrado em um grampo telefônico
tentando fraudar a eleição no estado da Geórgia. Na conversa monitorada, o
mandatário exige que
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/biden-foi-injustamente-acusado-defraude-mas-era-trump-quem-tentava-fraudar-a-eleicao-nos-eua-audio/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-03 00:00:00
Título: Pandemia deixou óbvio que vivemos em um país desgovernado, diz Frei
Betto
Descrição: Os meses de pandemia do novo coronavírus no Brasil têm sido de
isolamento para Frei Betto, 76. Dividindo-se entre o convento dominicano, em São
Paulo, e um sítio, entre palestras virtuais e a escrita, ele conta que sai
apenas esporadicamente para ir a consultas médicas de rotina.Leia mais
(01/03/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/01/pandemia-deixou-obvio-que-vivemos-em-um-pais-desgovernadodiz-frei-betto.shtml
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 17:16:51
Título: Decisões de Bolsonaro e Pazuello são traição contra o povo, diz Jânio de
Freitas
Descrição: Em artigo, jornalista afirma que presidente e ministro deixaram tempo
correr, e população brasileira segue sem seringas e sem vacinas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/decisoes-d
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 18:03:41
Título: Papa Francisco critica pessoas que ignoraram lockdown e foram curtir
férias
Descrição: Pontífice diz ter ficado triste com a atitude daqueles que pensaram
apenas \em dar prazer para si mesmo\
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-francisco-critica-pessoas-queignoraram-lockdown-e-foram-curtir-ferias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 12:06:04
Título: Traficantes evangélicos do “Complexo de Israel”, no Rio, proíbem
religiões afro-brasileiras
Descrição: As novas regras, que provocaram guerra entre facções, incluem desde a
expulsão de pais e mães de santo da favela até a proibição de que moradores usem
roupas brancas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/traficantes-evangelicos-do-complexo-deisrael-no-rio-proibem-religioes-afro-brasileiras/
Fonte: Último Segundo IG
Data: 2021-01-03
Título: Traficantes evangélicos unem forças com milicianos para expandir poder
no Rio
Descrição: Pacto com a milícia que comanda o Quitungo culminou na adesão da
favela ao “Complexo de Israel”, que já abrangia Vigário Geral, Parada de Lucas e
Cidade Alta
Url : https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2021-01-03/traficantes-evangelicosunem-forcas-com-milicianos-para-expandir-poder-no-rio.html
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-04 04:30:59
Título: Com duas crianças mortas a cada dia pela polícia, familiares se
mobilizam em busca de Justiça
Descrição: SÃO PAULO - Milhares de mães pelo Brasil que tiveram seus filhos
assassinados pelo Estado brasileiro fizeram da luta por Justiça o tema de suas
vidas. Entre 2017 e 2019, policiais mataram ao menos 2.215 crianças e
adolescentes no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP).As mortes de Emilly e Rebecca, de 4 e 7 anos, baleadas em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense, ainda repercutiam …..
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/com-duas-criancas-mortas-cada-dia-pelapolicia-familiares-se-mobilizam-em-busca-de-justica-24821841

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 13:33:20
Título: Brasil teve mais de 200 mil focos de queimadas em 2020, diz Inpe
Descrição: O número de focos de queimadas no Brasil em 2020 subiu 12,73% na
comparação com 2019, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional
de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/brasil-teve-mais-de-200-mil-focosde-queimadas-em-2020-diz-inpe/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 17:07:25
Título: Inquérito da PF que apura fogo no Pantanal está à espera de laudos há 3
meses
Descrição: Operação que investiga responsáveis por queimadas na região depende
de perícias em celulares e computadores que, segundo jornal, ainda não foram
entregues
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/inquerito-da-pf-que-apura-fogo-nopantanal-esta-a-espera-de-laudos-ha-3-meses/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 18:10:11
Título: Governo Bolsonaro continua a travar demarcação de terras indígenas
Descrição: Além de não homologar territórios das tribos, 70% dos processos em
andamento estão parados entre a Funai e o Ministério da Justiça
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-continua-a-travardemarcacao-de-terras-indigenas/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 10:00:22
Título: Guedes perpetra mais uma crueldade contra vulneráveis, por Luis Nassif
Descrição: Nos últimos anos espremeu-se a renda mínima, para ter acesso ao BCP.
Passou a ser 1/4 do salário mínimo. Agora, com a Medida Provisória 1.023, só
terá acesso ao BCP famílias com renda per capita inferior a um quarto de salário
mínimo. Trocou-se o “até” por “inferior”.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/guedes-perpetra-mais-umacrueldade-contra-vulneraveis-por-luis-nassif/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-03 18:40:40
Título: Justiça determina fechamento de serviços não essenciais no Amazonas
Descrição: Estado registrou 20 mortes e 546 casos confirmados de covid-19 nas
últimas 24 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/03/justica-determina-fechamento-deservicos-nao-essenciais-no-amazonas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-03 16:03:47
Título: Anvisa aprova importação de vacinas britânicas, mas falta aval para uso
emergencial
Descrição: Fiocruz solicitou a importação de dois milhões de doses e deve entrar
com pedido de uso emergencial nesta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/03/anvisa-aprova-importacao-devacinas-britanicas-mas-falta-aval-para-uso-emergencial
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 22:38:12
Título: Gilmar Mendes: atrasos na importação de vacinas são intoleráveis
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo
Twitter, criticou o presidente Jair Bolsonaro por sabotar o plano nacional de
vacinação. Para o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gilmar-mendes-atrasos-naimportacao-de-vacinas-sao-intoleraveis/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2021-01-03 15:11:23
Título: FHC pede “fica” Bolsonaro enquanto o povo grita “Fora Bolsonaro”
Descrição: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso confirma que o PSDB é um
partido distante dos anseios populares e próximo aos interesses de bancos e
corporações financeiras.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/fhc-pede-fica-bolsonaro-enquanto-opovo-grita-fora-bolsonaro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 19:50:32
Título: Dúzia de ovo agora tem 10 ovos. E o que Bolsonaro tem a ver com isso?
Descrição: Fui ao supermercado na semana que passou em busca de uma dúzia de
ovo. Abri a caixa para conferir a qualidade do produto quando me
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/duzia-de-ovo-agora-tem-10-ovos-e-oque-bolsonaro-tem-a-ver-com-isso/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 15:50:35
Título: Haddad recomenda plano pós-Bolsonaro ‘desde logo’ e sinaliza impeachment
do presidente
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em artigo, afirma
que os brasileiros devem se preparar desde logo para o pós-Bolsonaro sinalizando
com a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/haddad-recomenda-plano-posbolsonaro-desde-logo-e-sinaliza-impeachment-do-presidente/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 14:13:13
Título: Morales denuncia campanha político-midiática contra vacina russa Sputnik
V
Descrição: O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, denunciou no Twitter uma
campanha político-midiática contra a vacina russa anti-COVID-19, a Sputnik V.
Morales explicou que grandes consórcios
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/morales-denuncia-campanha-politicomidiatica-contra-vacina-russa-sputnik-v/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 12:33:08
Título: Requião anuncia candidatura ao governo do Paraná em 2022
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB) reuniu parte do apostolado neste
sábado (02/01), em Curitiba, para anunciar que irá disputar o governo do Paraná
em 2022.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/requiao-anuncia-candidatura-aogoverno-do-parana-em-2022/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 09:32:14
Título: Não vai ter golpe: 73% defendem o sistema de voto em urna eletrônica
Descrição: Se o presidente Jair Bolsonaro esperava contar com uma insurreição
contra o voto eletrônico para, em caso de derrota, dar um golpe de Estado em
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/nao-vai-ter-golpe-73-defendem-osistema-de-voto-em-urna-eletronica/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-03 00:53:55
Título: ‘Coronacapitalismo’: Mais pobreza e desigualdade em 2021
Descrição: Por Milton Alves* A crise estrutural e sistêmica do capitalismo,
agravada pela pandemia do novo coronavírus, arrastou milhões de seres humanos
para a extrema pobreza,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/coronacapitalismo-mais-pobreza-edesigualdade-em-2021/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 10:02:14

Título: Em verdade vos digo, Satanás é brasileiro, seu nome é Messias, por
Armando Coelho Neto
Descrição: Deus, que não era brasileiro, deixou entrar em cena um tal de BIRD.
As casas, realmente populares, passaram a ser construídas com juros impagáveis e
imperdoáveis. Olha o Pai Nosso aí gente!
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/em-verdade-vos-digo-satanas-e-brasileiroseu-nome-e-messias-por-armando-coelho-neto/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 09:00:40
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Japão considera emergência de vírus à medida que aumenta o
número de casos, afirma Suga Política Bloombergpor Isabel Reynolds/ O CDC espera
dobrar o número de amostras de vírus verificadas para novas mutações Mais de 400
CNN.com Canal RSS A polícia prende 2 pessoas e multa 6 por violar as ordens de
bloqueio Covid-19 [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-215/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 19:41:36
Título: Bairros de Teresina enfrentam falta de energia elétrica
Descrição: Equatorial Energia atribui problema a queda de quase 300 árvores após
chuva em 31 de dezembro, empresa assumiu serviço no lugar da Eletrobrás em 2018
Url :https://jornalggn.com.br/energia/bairros-de-teresina-enfrentam-falta-deenergia-eletrica/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 15:13:32
Título: Filha de Pazuello assume cargo de confiança na Prefeitura do Rio
Descrição: Nomeação de Stephanie dos Santos Pazuello foi publicada no Diário
Oficial da União neste sábado, ela irá trabalhar na Secretaria Municipal de
Saúde
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/filha-de-pazuello-assume-cargo-deconfianca-na-prefeitura-do-rio/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 14:28:23
Título: Governo quer retomar exploração de petróleo e gás na Amazônia
Descrição: Reservas de gás natural na região caíram 47% ao longo da última
década, mas ambientalistas e tribos indígenas apontam riscos para região
Url :https://jornalggn.com.br/economia/governo-quer-retomar-exploracao-depetroleo-e-gas-na-amazonia/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 13:39:59
Título: Aliança pelo Brasil quer ‘qualificar’ direita bolsonarista
Descrição: Partido criado por Jair Bolsonaro pretende dar curso com instituto
fundado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, e evitar ser um ‘novo PSL’
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/alianca-pelo-brasil-quer-qualificardireita-bolsonarista/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 12:45:09
Título: MP deve mirar loja de Flávio Bolsonaro em investigação
Descrição: Apuração do esquema de rachadinha na Alerj deve mirar em
estabelecimento, que pode ter sido usado para ‘limpar’ valores desviados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mp-deve-mirar-loja-de-flavio-bolsonaro-eminvestigacao/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 12:24:32
Título: O aborto é lei: as mulheres argentinas fizeram História, por Camila
Koenigstein

Descrição: A religião, o moralismo, o sistema patriarcal e a hipocrisia marcam o
discurso daqueles que desconhecem a dimensão do problema que perpassa por
diversos âmbitos da sociedade.
Url :https://jornalggn.com.br/america-latina/o-aborto-e-lei-as-mulheresargentinas-fizeram-historia-por-camila-koenigstein/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-03 12:07:50
Título: Prefeitura do Rio começa o ano sem dinheiro em caixa
Descrição: Secretário da Fazenda, Pedro Paulo (DEM) deve dar previsão de
pagamento do salário e do 13º até a próxima segunda-feira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/prefeitura-do-rio-comeca-o-ano-semdinheiro-em-caixa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 23:07:43
Título: Feminicídio: PM assassina esposa em rodovia e se suicida na sequência
Descrição: Policial estava de folga, porém uniformizado, e atirou na cabeça da
companheira antes de fazer o mesmo para se matar, crime aconteceu em MG
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/feminicidio-pm-assassina-esposa-emrodovia-e-se-suicida-na-sequencia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 22:07:31
Título: Mulher denuncia estupro coletivo em hotel do interior de Goiás
Descrição: Crime aconteceu na cidade de Caldas Novas. Os três homens acusados
teriam dopado a vítima e cometido os abusos quando ela estava inconsciente
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/mulher-denuncia-estupro-coletivo-emhotel-do-interior-de-goias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 21:23:26
Título: Jornal dos EUA denuncia pressão de Trump para manipular resultado
eleitoral na Geórgia
Descrição: Reportagem do Washington Post mostra gravações nas quais o presidente
pede a Brad Raffensperger, secretário de Estado da Geórgia e membro do Partido
Republicano, que “encontre votos” para reverter a vitória de Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/jornal-dos-eua-denuncia-pressao-detrump-para-manipular-resultado-eleitoral-na-georgia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 20:39:01
Título: Evo Morales denuncia campanha da mídia internacional contra a Sputnik V
Descrição: Ex-presidente boliviano acusa meios internacionais de demonizar a
Bolívia por comprar milhões de doses da vacina russa: “fazem o jogo dos grandes
consórcios que ganham dinheiro com a saúde”
Url :https://revistaforum.com.br/global/evo-morales-denuncia-campanha-da-midiainternacional-contra-a-sputnik-v/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 19:40:10
Título: João Campos monta secretariado com paridade de gênero no Recife, mas é
criticado por falta de negros
Descrição: \Sr. Prefeito, num país de maioria preta, que igualdade é essa?\,
questionou o jornalista Raife Sales, do Voz das Comunidades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/joao-campos-monta-secretariado-comparidade-de-genero-no-recife-mas-e-criticado-por-falta-de-negros/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 19:33:29
Título: Partido Republicano pede auditoria de emergência para impedir
certificação da vitória de Biden
Descrição: Grupo de 11 senadores liderados por Ted Cruz tenta nova estratégia
para evitar a consolidação da derrota de Donald Trump

Url :https://revistaforum.com.br/global/partido-republicano-pede-auditoria-deemergencia-para-impedir-certificacao-da-vitoria-de-biden/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 16:15:27
Título: Trainee só para negros faz Magazine Luiza dobrar total de contratados,
diz jornal
Descrição: Iniciativa, que tem por objetivo levar mais diversidade racial aos
postos de comando da empresa, foi atacada em redes sociais por direitistas e
sofreu até processo da defensoria da União
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/trainee-so-para-negros-faz-magazineluiza-dobrar-total-de-contratados-diz-jornal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 15:42:56
Título: Coronavírus: Rosamaria Murtinho é criticada após pedir divulgação dos
recuperados e não dos mortos
Descrição: De acordo com a atriz, “nós, idosos, iríamos agradecer”. Uma das
primeiras a comentar foi a cantora Preta Gil
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/coronavirus-rosamaria-murtinho-ecriticada-apos-pedir-divulgacao-dos-recuperados-e-nao-dos-mortos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 12:34:21
Título: Neymar apaga críticas do Instagram após postar foto com Flávio Bolsonaro
Descrição: O filho de Bolsonaro é investigado pelo MP no esquema de
“rachadinhas”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/neymar-apaga-criticas-doinstagram-apos-postar-foto-com-flavio-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 10:58:41
Título: Investigações de “rachadinha” dos irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro podem
se encontrar este ano
Descrição: Os irmãos sempre mantiveram o hábito de trocar assessores entre seus
gabinetes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/investigacoes-de-rachadinha-dosirmaos-flavio-e-carlos-bolsonaro-podem-se-encontrar-este-ano/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-03 00:27:43
Título: Deputado Glauber Braga anuncia criação de “centros socialistas”
Descrição: Ideia surgiu após diálogo do psolista com o jurista, filósofo e
professor da USP Alysson Mascaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-glauber-braga-anunciacriacao-de-centros-socialistas/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-04 03:00:00
Título: 2021: Perspectivas e horizontes para o Brasil em um mundo pós-pandemia.
Entrevista especial com Henrique Cortez, Christina Vital e Roberto Dutra
Descrição: Até mergulharmos no que foi 2020, não havia projeção para o cenário
que acabamos vivendo. Há um mundo antes e pós-pandemia da covid-19. [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605852-2021-perspectivas-e-horizontes-para-obrasil-em-um-mundo-pos-pandemia-entrevista-especial-com-henrique-cortezchristina-vital-e-roberto-dutra
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-04 04:30:59
Título: Com duas crianças mortas a cada dia pela polícia, familiares se
mobilizam em busca de Justiça
Descrição: SÃO PAULO - Milhares de mães pelo Brasil que tiveram seus filhos
assassinados pelo Estado brasileiro fizeram da luta por Justiça o tema de suas
vidas. Entre 2017 e 2019, policiais mataram ao menos 2.215 crianças e

adolescentes no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP).As mortes de Emilly e Rebecca, de 4 e 7 anos, baleadas em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense, ainda repercutiam …..
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/com-duas-criancas-mortas-cada-dia-pelapolicia-familiares-se-mobilizam-em-busca-de-justica-24821841
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-03 21:24:49
Título: Eleição nos EUA: Trump pede em gravação que secretário da
Geórgia \'encontre\ votos para anular a vitória de Biden
Descrição: O presidente dos Estados Unidos pressiona Brad Raffensperger em uma
gravação de áudio divulgada pelo Washington Post.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55525403
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-04 08:49:18
Título: A fome que atinge 54 milhões de pessoas nos EUA: 'Só comparável à Grande
Depressão'
Descrição: Segundo a Feeding America, maior organização de combate à fome dos
EUA, 1 em cada 6 habitantes do país estariam diante da angústia cotidiana de
talvez não ter o que comer.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55528646
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Data: 2021-01-03 00:00:00
Título: Pandemia deixou óbvio que vivemos em um país desgovernado, diz Frei
Betto
Descrição: Os meses de pandemia do novo coronavírus no Brasil têm sido de
isolamento para Frei Betto, 76. Dividindo-se entre o convento dominicano, em São
Paulo, e um sítio, entre palestras virtuais e a escrita, ele conta que sai
apenas esporadicamente para ir a consultas médicas de rotina.Leia mais
(01/03/2021 - 23h15)
Url
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Título: Produtores rurais organizam tratoraço contra aumento de ICMS de Doria
Descrição: Produtores rurais do interior de São Paulo preparam um \tratoraço\ na
quinta (7) contra o corte de incentivos fiscais promovido pela gestão João Doria
(PSDB). Organizadores dizem que mais de 150 sindicatos rurais confirmaram a
participação em cidades como Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto, Catanduva e
Mogi das Cruzes.Leia mais (01/03/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Título: Centrais sindicais voltam à carga por retorno do auxílio emergencial e
por vacinação em massa
Descrição: Representantes das centrais sindicais marcaram para terça (5) sua
primeira reunião do ano. Querem pressionar pela volta do auxílio emergencial e
pela vacinação.Leia mais (01/03/2021 - 23h15)
Url
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 4 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta segunda-feira
(4), marcada pela proibição da exportação de seringas do Brasil, pela decisão
brasileira de comprar vacina da Índia, pela quarentena em SP, pela liberação do
auxílio emergencial, e pela insistência de Trump nas eleições norte-americanas.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021010416725124-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-4-de-janeiro/
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Título: 'Pode impactar futuro da química quântica': equação de Schrodinger é
resolvida por IA
Descrição: Objetivo da química quântica é prever propriedades químicas e físicas
moleculares com base na posição de seus átomos, evitando experimentos caros e
longos. Em princípio, isso pode ser solucionando a equação de Schrodinger.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021010416725108-podeimpactar-futuro-da-quimica-quantica-equacao-de-schrodinger-e-resolvida-por-ia/
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Título: Brasil proíbe exportação de seringas e agulhas
Descrição: Após o Ministério da Saúde fracassar em sua última tentativa de
compra de seringas e agulhas, o governo brasileiro decidiu proibir a exportação
desses materiais. A decisão foi informada neste domingo (3) pela secretaria de
Comércio Exterior do Ministério da Economia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021010316723286-brasil-proibeexportacao-de-seringas-e-agulhas/
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Título: Fiocruz vai comprar vacina de Oxford de fabricante da Índia
Descrição: A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou neste domingo (3) que
comprará vacinas do Instituto Serum, da Índia, para garantir a vacinação no
Brasil. Serão adquiridas doses do imunizantes com a tecnologia produzida pela
AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021010316723268-fiocruz-vai-comprarvacina-de-oxford-de-fabricante-da-india/
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Título: Juntas por Soleimani: multidões fazem homenagens após 1 ano da morte do
general iraniano
Descrição: Cidadãos no Irã e Iraque fizeram atos de lembrança da morte do majorgeneral iraniano Qassem Soleimani durante o primeiro aniversário de seu
assassinato.
Url :https://br.sputniknews.com/fotos/2021010316721663-juntas-por-soleimanimultidoes-fazem-homenagens-apos-1-ano-da-morte-do-general-iraniano/
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Título: China intensificará esforços para reduzir emissões de carbono
Descricao: ....
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Título: Produção de papel da China bate novo recorde
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Título: Xi pede parceria mais estreita com Argentina
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Título: Porcentagem de mulheres dirigindo filmes americanos de maior bilheteria
aumenta em 2020, segundo estudo
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Título: Regulador de valores de China responde à exclusão de empresas chinesas
de bolsa dos EUA
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