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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 17:41:43
Título: \Justiça para Marcelo\: homem negro morre após ser baleado pela PM no RJ
Descrição: Trabalhador de 38 anos foi alvejado por um fuzil na manhã desta
segunda-feira (4) no bairro Tijolinho, na Cidade de Deus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/justica-para-marcelo-homemnegro-morre-apos-ser-baleado-pela-pm-no-rj
Fonte: El Espectador
Data: 2021-01-04
Título: Corrupção no ambiente de Juan Guaidó revelada pelo Washington Post
Descrição: Washington Post revela roubo de US $ 40 bilhões pelo governo Juan
Guaidó de mentiras, vinculadas à gestão de ativos do país no exterior. O que
@IvanDuque tem a dizer, um de seus maiores defensores.
Url: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/la-corrupcion-en-el-entornode-juan-guaido-que-revelo-el-washington-post/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 09:30:07
Título: Justiça britânica nega pedido de extradição de Julian Assange para os
EUA
Descrição: Corte alegou que o quadro de saúde do jornalista não permite a
extradição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/justica-britanica-nega-pedidode-extradicao-de-julian-assange-para-os-eua
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 00:21:11
Título: Eduardo Bolsonaro visita Casa Branca às vésperas de sessão que pode
marcar derrota definitiva de Trump
Descrição: Deputado federal, filho do presidente brasileiro, chegou à capital
estadunidense acompanhado da esposa e da filha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eduardo-bolsonaro-visita-casa-brancaas-vesperas-de-sessao-que-pode-marcar-derrota-definitiva-de-trump/
Fonte: De olho nos Ruralistas
Data: 2018-05-23
Titulo: FHC, o Fazendeiro – Propriedades rurais da família Odebrecht se estendem
por São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia
Descrição: Foi em uma delas que os irmãos se reuniram para reduzir capital
social de empresa e distribuir aos sócios, em suposta tentativa de driblar
bloqueio de bens de Marcelo Odebrecht
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2018/05/23/fhc-o-fazendeiropropriedades-rurais-da-familia-odebrecht-se-estendem-por-sao-paulo-minas-goiasmato-grosso-do-sul-e-bahia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 21:39:26
Título: PT divulga nota comunicando à sociedade apoio a Baleia Rossi, leia a
íntegra
Descrição: O PT divulgou uma nota oficial, assinada pelos deputados Gleisi
Hoffmann e Enio Verri, ambos do Paraná, comunicando à sociedade brasileira que o
partido irá
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-divulga-nota-comunicando-asociedade-apoio-a-baleia-rossi-leia-a-integra/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 16:48:14
Título: Tempos difíceis, tempos de luta…, por Frei Sérgio Antônio Görgen
Descrição: Todos os cenários previstos a respeito do desgoverno cruel e fascista
que ocupa o poder Executivo do país conseguiram ser piores do que poderíamos
imaginar
Url :https://revistaforum.com.br/debates/tempos-dificeis-tempos-de-luta-porfrei-sergio-antonio-gorgen/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 23:17:38
Título: Salário mínimo tem menor poder de compra de cestas básicas em 17 anos
Descrição: Piso nacional, elevado para R$ 1.100, equivale a 1,58 cesta básica de
SP calculada pelo Dieese, essa proporção entre mínimo e cesta ficou maior que 2
entre 2009 e 2019
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/salario-minimo-tem-menor-poder-decompra-de-cestas-basicas-em-17-anos/
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-03 21:23:00
Título: Extema direita militar, reclamando do futuro governo Biden. TFBR Editorial - OESP - Autoritarismo sob novas vestes
Descrição: Seja qual for a cor ideológica ou o meio utilizado, o autoritarismo é
sempre nefasto. É preciso estar alerta. A liberdade e a democracia são
inegociáveis
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39201/TFBR---Editorial---OESP--Autoritarismo-sob-novas-vestes/
Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-01-04 10:00:01
Título: Biden deve estabelecer um escritório de mobilização climática
Descrição: Varshini Prakash - Ele precisa agir com a mesma urgência que inspirou
FDR a criar o Escritório de Mobilização de Guerra durante a Segunda Guerra
Mundial. O post Biden Deve Estabelecer um Escritório de Mobilização Climática
apareceu primeiro no The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/environment/climate-biden-green-energy/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 18:41:08
Título: Artigo | O encantamento de Primavesi
Descrição: A engenheira agrônoma Ana Primavesi trabalhou incansavelmente por uma
agricultura ecológica no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/artigo-o-encantamento-deprimavesi
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 09:52:07
Título: Segundo o Datafolha, o pior está por vir: ‘69% diz que situação
econômica do país não vai melhorar’
Descrição: O jornal Folha de S. Paulo, enfim, disse uma verdade nesta terçafeira (5) por meio da pesquisa Datafolha: a maioria dos brasileiros reprovam a
política
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/segundo-o-datafolha-o-pior-estapor-vir-69-diz-que-situacao-economica-do-pais-nao-vai-melhorar/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-04 23:14:58
Título: Acusado de lavar dinheiro para o PCC participou de evento beneficente
com Bolsonaro em Santos
Descrição: Fredy da Silva Gonçalves Bento publicou em suas redes sociais foto
com o mandatário. Segundo a Polícia, ele é o “braço direito” do traficante
foragido André do Rap
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-04/acusado-de-lavar-dinheiro-parao-pcc-participou-de-evento-beneficente-com-bolsonaro-em-santos.html

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 14:07:00
Título: A Folha e as bandeiras da financeirização, por Luis Nassif
Descrição: O viés fica nítido na escolha dos temas de impacto, nas manchetes de
primeira página, nos editoriais e na maneira como são selecionados os
colaboradores.
Url :https://jornalggn.com.br/midia/a-folha-e-as-bandeiras-da-financeirizacaopor-luis-nassif/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 21:15:51
Título: Lewandowski intima juiz que negou acesso a mensagens da Lava Jato a Lula
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribuna Federal (STF),
determinou nesta segunda-feira (4/1) que o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho,
responsável pelo plantão da 10ª
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lewandowski-intima-juiz-que-negouacesso-a-mensagens-da-lava-jato-a-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 00:13:05
Título: Miguel Nicolelis prega lockdown nacional imediato: “Ou não daremos conta
de enterrar os nossos mortos”
Descrição: Considerado um dos maiores cientistas do mundo, o brasileiro citou o
lockdown decretado pelo governo inglês para fazer um apelo ao governo
brasileiro: \Acabou!\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/miguel-nicolelis-prega-lockdownnacional-imediato-ou-nao-daremos-conta-de-enterrar-os-nossos-mortos/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 16:23:33
Título: Para remediar tardiamente falta de agulhas e seringas, governo impõe
barreiras à exportação
Descrição: Ainda sem conseguir solucionar a falta de seringas e agulhas para a
vacinação da população brasileira contra a Covid-19, governo publica portaria
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/para-remediar-tardiamente-falta-deagulhas-e-seringas-governo-impoe-barreiras-a-exportacao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 20:49:54
Título: China amplia vacinação e pretende imunizar toda a população até
fevereiro
Descrição: Vacina chinesa tem 79% de eficácia e é aprovada pela OMS, mais de 73
mil pessoas já foram vacinadas em Pequim
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/china-amplia-vacinacao-epretende-imunizar-toda-a-populacao-ate-fevereiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 20:29:06
Título: Prefeito de Porto Alegre reduz restrições e anuncia \tratamento precoce\
para covid
Descrição: Novo decreto municipal flexibiliza regras mais rígidas adotadas pelo
governo anterior, equiparando a medidas estaduais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/prefeito-de-porto-alegre-reduzrestricoes-e-anuncia-tratamento-precoce-para-covid
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 19:20:11
Título: Quatro das cinco regiões brasileiras tem alta semanal nas mortes por
covid-19
Descrição: Mais de 7,7 milhões de pessoas já foram infectadas no país, Fiocruz
diz que vacinação pode ter início ainda em janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/quatro-das-cinco-regioesbrasileiras-tem-alta-semanal-nas-mortes-por-covid-19

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 01:43:57
Título: Tratada como inimiga pelos Bolsonaro, China promove aproximação com a
Argentina
Descrição: O próprio presidente chinês Xi Jinping declarou nesta segunda que
pretende fortalecer os laços com governo de Alberto Fernández e sua conexão com
o projeto da Nova Rota da Seda
Url :https://revistaforum.com.br/global/tratada-como-inimiga-pelos-bolsonarochina-promove-aproximacao-com-a-argentina/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 17:29:29
Título: Mulheres ocupam metade dos cargos de comando na Prefeitura de Belém (PA)
Descrição: Dos 37 titulares de secretarias, coordenações e fundações empossados
por Edmilson Rodrigues (PSOL), 18 são mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/mulheres-ocupam-metade-doscargos-de-comando-na-prefeitura-de-belem-pa
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 12:16:45
Título: Primeiro mandato coletivo do Maranhão estimula participação popular
Descrição: Seis covereadores vindos de movimentos sociais conquistam eleição
histórica em São Luís
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/primeiro-mandato-coletivo-domaranhao-estimula-participacao-popular
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-01-04 00:00:00
Título: Funcionários do Google criam sindicato nos EUA
Descrição: Mais de 225 engenheiros e outros trabalhadores do Google formaram um
sindicato, anunciou a organização na segunda-feira (4), coroando anos de
ativismo em uma das maiores companhias do mundo e abrindo uma rara porta para
organização de trabalhadores no Vale do Silício, que se opõe fortemente à
sindicalização.Leia mais (01/04/2021 - 14h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/01/funcionarios-do-google-criam-sindicato-nos-eua.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 11:29:38
Título: Militar da reserva que matou 2 mulheres nas primeiras horas do ano
atuava como pastor
Descrição: Sargento aposentado Vilmar Cabreira assassinou a esposa e a vizinha
na madrugada de 1º de janeiro no Rio Grande do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/militar-da-reserva-que-matou-2mulheres-nas-primeiras-horas-do-ano-atuava-como-pastor
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 11:03:42
Título: Trump pressiona secretário da Geórgia a \encontrar\ votos para reverter
sua derrota
Descrição: Gravação obtida pelo jornal The Washington Post mostra que presidente
dos EUA pressionou Brad Raffensperger por telefone
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/trump-pressiona-secretario-dageorgia-a-encontrar-votos-para-reverter-sua-derrota
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 08:45:23
Título: Aneel muda bandeira tarifária e conta de energia deve ficar mais barata
em janeiro
Descrição: De acordo com a agência, houve uma melhora no cenário dos
reservatórios, o que motivou a mudança de bandeira

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/aneel-muda-bandeira-tarifaria-econta-de-energia-deve-ficar-mais-barata-em-janeiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-04 07:48:27
Título: Recomeço da guerra aprofunda drama de emigrantes do Saara Ocidental: \
Queremos lutar\
Descrição: Escritora Fátima Galia, que vive no País Basco, relata angústia após
fim do cessar-fogo de 29 anos com Marrocos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/04/recomeco-da-guerra-aprofundadrama-de-emigrantes-do-saara-ocidental-queremos-lutar
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 21:39:26
Título: PT divulga nota comunicando à sociedade apoio a Baleia Rossi, leia a
íntegra
Descrição: O PT divulgou uma nota oficial, assinada pelos deputados Gleisi
Hoffmann e Enio Verri, ambos do Paraná, comunicando à sociedade brasileira que o
partido irá
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-divulga-nota-comunicando-asociedade-apoio-a-baleia-rossi-leia-a-integra/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 20:36:58
Título: Deputado petista apresenta projeto para prorrogar auxílio emergencial
por mais quatro meses
Descrição: O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder da Minoria da Câmara
dos Deputados, apresentou hoje (2) um projeto de lei para prorrogar o auxílio
emergencial
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/deputado-petista-apresenta-projetopara-prorrogar-auxilio-emergencial-por-mais-quatro-meses/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 20:33:31
Título: Objeto pontiagudo na barriga de Bolsonaro chama a atenção das redes
sociais
Descrição: Os internautas se conformaram com o desgoverno e pararam de discutir
aspectos técnicos e econômicos do governo com o presidente Jair Bolsonaro,
porque, avaliam os
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/objeto-pontiagudo-na-barriga-debolsonaro-chama-a-atencao-das-redes-sociais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 19:43:06
Título: Pesquisa mostra brasileiro desiludido com Bolsonaro em 2021
Descrição: O ano de 2021 tem tudo para ser exótico, confuso e tão ruim quanto o
ano que passou. Levantamento da Paraná Pesquisas mostra que o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pesquisa-mostra-brasileirodesiludido-com-bolsonaro-em-2021/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 17:58:34
Título: Índia proíbe exportação da vacina de Oxford para o Brasil
Descrição: Deu ruim para as clínicas privadas e o projeto de privatização das
vacinas contra a Covid-19 intentada pelo presidente Jair Bolsonaro. A Índia
decidiu proibir
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/india-proibe-exportacao-da-vacinade-oxford-para-o-brasil/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-04 10:19:52
Título: Bolsonaro privatizou a vacina contra a covid-19
Descrição: Se você quer entender na prática o que é Estado mínimo, neoliberal,
basta olhar para o presidente Jair Bolsonaro. Ele faz um desgoverno com o

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-privatizou-a-vacinacontra-a-covid-19/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 09:00:21
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Autoridades de saúde dos EUA afirmam que planejam manter o
regime de duas doses de coronavírus Dois US Moderna Covid Novas variantes do
coronavírus podem levar a um surto. O lançamento da vacina é mais urgente do que
nunca. 31 Washington Post: A Escócia volta ao confinamento conforme a nova
variante do vírus ganha uma posição. [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-216/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 23:37:42
Título: TV GGN – 20 Horas: Multinacionais da Ásia acordam para a parceria MPFDepartamento de Estado
Descrição: Os comentários de Luis Nassif e Uallace Moreira
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20-horas-multinacionais-da-asiaacordam-para-a-parceria-mpf-departamento-de-estado/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 20:03:08
Título: São Paulo confirma dois casos de mutação inglesa de coronavírus
Descrição: Em nota, Secretaria disse que não há ainda comprovação de que a
mutação seja mais contagiosa, como ocorreu no Reino Unido
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/sao-paulo-confirma-dois-casos-demutacao-inglesa-de-coronavirus/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 19:24:30
Título: Projeto planta uma árvore para cada vítima de Covid-19 no Brasil
Descrição: Campanha Bosques da Memória visa a recuperação de florestas de Mata
Atlântica. Cada árvore terá uma placa com nome de vítima do coronavírus
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/projeto-planta-uma-arvore-para-cadavitima-de-covid-19-no-brasil/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 19:18:49
Título: Os deserdados do auxílio emergencial vão ficar quietos? Por Helena
Chagas
Descrição: Quem está com fome quer almoçar hoje. É difícil imaginar que os
deserdados do auxílio emergencial, jogados na indigência, vão ficar quietos por
muito tempo mais
Url :https://jornalggn.com.br/politica/os-deserdados-do-auxilio-emergencial-vaoficar-quietos-por-helena-chagas/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 18:03:28
Título: Anvisa recebe da Fiocruz dados sobre a vacina de Oxford fabricada na
Índia
Descrição: Na semana passada, a Fiocruz solicitou autorização para importar 2
milhões de doses do imunizante produzido em solo indiano
Url :https://jornalggn.com.br/politica/anvisa-recebe-da-fiocruz-dados-sobre-avacina-de-oxford-fabricada-na-india/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 18:00:22
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: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 17:35:41
Título: Três grandes estatais chinesas de telecomunicações são retiradas da
Bolsa de Nova York
Descrição: A China Mobile, a maior empresa de telecomunicações do país, estava
listada na Bolsa de Valores de Nova York desde 1997
Url :https://jornalggn.com.br/economia/tres-grandes-estatais-chinesas-detelecomunicacoes-sao-retiradas-da-bolsa-de-nova-york/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 14:50:18
Título: Indústria perde força em dezembro, mostra PMI
Descrição: Empresas aumentaram a produção para ampliar os estoques e atender à
demanda crescente por novos negócios, mas isso aconteceu no ritmo mais fraco
desde junho
Url :https://jornalggn.com.br/industria/industria-perde-forca-em-dezembromostra-pmi/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-04 14:37:39
Título: Órgão do TJ-RJ deve retardar julgamento de Flávio Bolsonaro nas
“rachadinhas”
Descrição: A denúncia já enviada pelo Ministério Público do Rio contra Flávio
Bolsonaro está há dois meses esperando uma resposta do Órgão Especial do TJ-RJ
Url :https://jornalggn.com.br/justica/orgao-do-tj-rj-deve-retardar-julgamentode-flavio-bolsonaro-nas-rachadinhas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 02:17:24
Título: Frota defende abertura de processo de cassação contra Flávio Bolsonaro
Descrição: O deputado, que se elegeu em 2018 aliado ao bolsonarismo, solicitou
ao Senado o início de inquérito contra o primogênito de Jair Bolsonaro, pivô do
Caso das Rachadinhas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/frota-defende-abertura-de-processo-decassacao-contra-flavio-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 01:48:25
Título: Juíza que incentiva aglomerações agora ensina a “andar sem máscara e
ainda posar de bondoso”
Descrição: Ludmila Lins Grilo propõe burlar os protocolos anti-Covid
incentivando as pessoas a tomarem sorvete para não usarem proteção, CNJ recebeu
pedido para investigar juíza
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juiza-que-incentiva-aglomeracoes-agoraensina-a-andar-sem-mascara-e-ainda-posar-de-bondoso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 00:30:21
Título: Caetano Veloso ameaça processar bolsonarista que publicou fake de
réveillon na Bahia
Descrição: Nayat Jodan postou vídeo de antes da pandemia como se fosse do último
ano novo, em que cantor e outros atristas aparecem dançando, advogado pediu
retirada da publicação em comentário e pedido público de desculpas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caetano-veloso-ameaca-processarbolsonarista-que-publicou-fake-de-reveillon-na-bahia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 21:03:09
Título: Artista é atacada nas redes por obra retratando genitália feminina
Descrição: No #ElesNão do Jornal da Fórum, Cynara Menezes, Ivana Bentes e Laura
Capriglione conversam com a artista plástica Juliana Notari, que demonstrou como

uma vagina ainda é capaz de causar escândalo. Também comentamos a reação no
Brasil à legalização do aborto na Argentina
Url :https://revistaforum.com.br/videos/artista-e-atacada-nas-redes-por-obraretratando-genitalia-feminina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 20:32:48
Título: Alcolumbre impõe derrota a bolsonaristas e rejeita todos os pedidos de
impeachment contra ministros do STF
Descrição: Principal alvo dos pedidos de impeachment é o ministro Alexandre de
Moraes, relator dos inquéritos que apuram atos antidemocráticos e fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alcolumbre-impoe-derrota-abolsonaristas-e-rejeita-todos-os-pedidos-de-impeachment-contra-ministros-do-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 18:24:29
Título: Bolsonaro posa para foto com acusado de lavar dinheiro para o PCC, diz
jornalista
Descrição: Fabio Pannunzio publicou imagem em que titular do Planalto está ao
lado de Freddy Restrito e afirmou que ele é apontado pela Polícia Civil como
tendo vínculos com quadrilha
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-posa-para-foto-com-acusadode-lavar-dinheiro-para-o-pcc-diz-jornalista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 17:50:11
Título: Antes de ser assassinada pelo marido, mãe salvou filho jogando-o por
cima do portão
Descrição: Caroline Conceição do Nascimento, de 26 anos, foi assassinada a
tiros pelo guarda civil Anderson Gomes Pedro Pupim, de 40, em Goiânia. Menino,
de 6 anos, que seria o alvo do padrasto, ainda não sabe que a mãe foi morta
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/antes-de-ser-assassinada-pelo-maridomae-salvou-filho-jogando-o-por-cima-do-portao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 16:06:28
Título: Nomeado por Bolsonaro, superintendente do Incra-RS, Tarso Teixeira,
morre de Covid-19 aos 69 anos
Descrição: Teixeira estava internado há cerca de um mês no Hospital de Clínicas
de Porto Alegre. Ele deixa esposa, três filhos e dois netos
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/nomeado-por-bolsonarosuperintendente-do-incra-rs-tarso-teixeira-morre-de-covid-19-aos-69-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 14:58:50
Título: “Neymar é apenas uma marionete dos poderosos do futebol”, diz Pedro
Cardoso
Descrição: Ator usou as redes sociais para criticar o jogador por sua festa
durante a pandemia e seu apoio à família Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/neymar-e-apenas-uma-marionete-dospoderosos-do-futebol-diz-pedro-cardoso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 14:56:46
Título: Coronavírus: China proíbe importação de produtos do frigorífico Aurora
Descrição: De acordo com as autoridades chinesas, há registros de funcionários
da empresa em Chapecó com Covid
Url :https://revistaforum.com.br/global/coronavirus-china-proibe-importacao-deprodutos-do-frigorifico-aurora/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 14:23:10

Título: “A ignorância não pode prevalecer sobre a ciência”, diz Gilmar Mendes em
relação a Bolsonaro e as vacinas
Descrição: O ministro do STF voltou a criticar a demora do governo federal em
dar início efetivo ao programa de imunização contra o coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-ignorancia-nao-pode-prevalecersobre-a-ciencia-diz-gilmar-mendes-em-relacao-a-bolsonaro-e-as-vacinas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 13:00:29
Título: Lula defende Assange e o chama de “herói da democracia, da liberdade, da
comunicação”
Descrição: Ex-presidente afirmou que o ativista “não merece ser punido, merece
ser reconhecido como um homem que prestou enorme serviço à humanidade”, veja o
vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-defende-assange-e-o-chama-de-heroida-democracia-da-liberdade-da-comunicacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-04 12:19:46
Título: Bolsonaro publica vídeo que coloca em xeque uso da vacina contra o
Coronavírus
Descrição: Médico pediatra declarou que tratamento precoce com cloroquina é
eficaz no combate à Covid-19, colegas de profissão o acusam de disseminar
“informações enganosas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-publica-video-que-coloca-emxeque-uso-da-vacina-contra-o-coronavirus/
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: 2021-01-05 06:00:28
Título: 500 dias depois, governo Bolsonaro ignora ONU sobre pai de presidente da
OAB
Descrição: Mais de 500 dias após ser cobrado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre as falas de Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento de Fernando Santa
Cruz na ditadura militar, o governo federal ignora o assunto e não enviou uma
explicação à entidade.Há duas semanas, em resposta a um requerimento de
informações do deputado Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, Ernesto
Araújo escreveu que \não há prazo para envio de eventual resposta do Estado
brasileiro\.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/500-dias-depois-governo-bolsonaroignora-onu-sobre-pai-de-presidente-da-oab-24823594
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-05 08:15:29
Título: A eleição nesta terça que pode dar amplo poder a Biden nos EUA
Descrição: Americanos voltam às urnas em Estado historicamente republicano, mas
que deu vitória a Biden em novembro.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55537188
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-04 19:48:02
Título: Após aparente ameaça de Bolsonaro, MP do Rio diz que presidente deve
formalizar denúncia e apresentar provas

Descrição: Ao comentar investigação contra seu filho Flávio, presidente
questionou como Ministério Público agiria caso o filho de uma autoridade da
instituição fosse delatado como traficante internacional de drogas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55538675
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-04 18:47:07
Título: Os padres alvo de ataques racistas dos próprios fiéis no Brasil
Descrição: “Casos de preconceito racial contra padres, freiras e religiosos
negros podem parecer isolados ou pontuais. Mas, fazem parte de um senso comum
equivocado de que os negros são inferiores aos brancos”, diz sociólogo Osvaldo
José da Silva, membro do Observatório do Racismo da PUC–SP.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55394062
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-05 08:32:45
Título: O que está por trás do telefonema em que Trump pediu para 'encontrarem'
11.780 votos
Descrição: Em um telefonema de quase uma hora com o secretário de Estado da
Geórgia, o também republicano Brad Raffensperger, Donald Trump literalmente
pediu à autoridade que \encontre\ votos suficientes para anular o resultado das
eleições no Estado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55543839
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
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-04 23:54:32
Título: Agenda progressista da Argentina dá oxigênio à esquerda na América
Latina
Descrição: Legalização do aborto põe o país na vanguarda da região, em
contraposição ao conservadorismo de Bolsonaro, à inércia de López Obrador e ao
autoritarismo do eixo bolivariano
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-04/agenda-progressista-daargentina-da-oxigenio-a-esquerda-na-america-latina.html
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 21:32:00
Título: Projeto pune agente público que violar norma de saúde durante pandemia
Descrição: Texto classifica ato como improbidade administrativa. Sanções incluem
perda da função pública e suspensão de direitos políticos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713369-projeto-pune-agente-publico-queviolar-norma-de-saude-durante-pandemia/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 20:53:00
Título: Projeto cria carteira digital de vacinação e sistema de rastreamento de
vacinas
Descrição: Entre os dados que constarão do documento estão as vacinas aplicadas
e as pendentes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719423-projeto-cria-carteira-digital-devacinacao-e-sistema-de-rastreamento-de-vacinas/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 20:04:00
Título: Projeto transforma em agravante a prática de crime em local de culto
religioso

Descrição: Proposta aumenta em um sexto a pena quando o crime acontecer nesses
ambientes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712518-projeto-transforma-em-agravantea-pratica-de-crime-em-local-de-culto-religioso/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 19:12:00
Título: MP prorroga prazo para pagamentos ao setor cultural pela Lei Aldir Blanc
Descrição: Recursos já comprometidos poderão ser pagos em 2021, Lei Aldir Blanc
liberou R$ 3 bilhões para auxílio ao setor cultural
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719603-mp-prorroga-prazo-parapagamentos-ao-setor-cultural-pela-lei-aldir-blanc/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 18:32:00
Título: Governo edita MP que reduz acesso a Benefício de Prestação Continuada
Descrição: Medida define que a renda mensal per capita para ter acesso ao BPC
passará a ser de 1/4 do salário mínimo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719588-governo-edita-mp-que-reduzacesso-a-beneficio-de-prestacao-continuada/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 18:21:00
Título: Medida provisória libera R$ 10 bilhões ao Pronampe
Descrição: Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte foi aberto até 31 de dezembro de 2020
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719585-medida-provisoria-libera-r-10bilhoes-ao-pronampe/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 17:55:00
Título: Medida provisória adia prazo para salas de cinema tornarem-se acessíveis
a cegos e surdos
Descrição: Empresas terão até 1º de janeiro de 2023 para se adaptarem à
exigência prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Esta é a segunda prorrogação
do prazo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719580-medida-provisoria-adia-prazopara-salas-de-cinema-tornarem-se-acessiveis-a-cegos-e-surdos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-04 17:21:00
Título: Câmara aprovou incentivo ao crédito rural antes do início da pandemia
Descrição: Outra proposta aprovada pelos deputados em 2020 é a que cria um fundo
de investimento para o setor agropecuário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718923-camara-aprovou-incentivo-aocredito-rural-antes-do-inicio-da-pandemia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-05 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 5 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta terça-feira
(5), na qual o Irã enriquece urânio a 20% com sucesso, o Reino Unido entra em
novo regime de lockdown e países do Golfo se reúnem após retirada de embargo
diplomático contra o Qatar.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021010516729175-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-5-de-janeiro/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-04 13:31:01
Título: Após recorde histórico de alta, bitcoin registra maior desvalorização
desde março
Descrição: Nesta segunda-feira (4), o bitcoin registrou sua maior desvalorização
diária desde março, caindo até 17% e sendo negociado por menos de US$ 30 mil
(aproximadamente R$ 154 mil).

Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021010416727228-apos-recordehistorico-de-alta-bitcoin-registra-maior-desvalorizacao-desde-marco/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-04 10:15:42
Título: Snowden comemora rejeição da extradição de Assange
Descrição: O ex-agente da inteligência norte-americana agradeceu a todos que
fizeram campanha contra a extradição do australiano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010416726264-snowden-comemorarejeicao-da-extradicao-de-assange/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-04 08:00:00
Título: O que a presidência de Joe Biden, nos EUA, representa para os interesses
do Brasil?
Descrição: A chegada de 2021 promete trazer mudanças na política externa dos
EUA. Com Joe Biden empossado a partir do dia 20 de janeiro, quais relações ele
construirá com Jair Bolsonaro? O que mudará para o governo brasileiro? Para
responder essas perguntas, a Sputnik Brasil conversou com dois especialistas,
Marcos Cordeiro Pires e Tanguy Baghdadi.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021010416723045-o-que-a-presidencia-dejoe-biden-nos-eua-representa-para-os-interesses-do-brasil/

