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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 15:57:59
Título: “Retrato de uma pequena burguesia que fede”, diz Stédile sobre caso de 
Madalena Giordano, escravizada por professor universitário
Descrição: No último domingo (3), foi revelado que cerca de R$ 8,4 mil reais que
Madalena recebia de pensão pelo casamento falso com um militar da família serviu
para pagar a faculdade de medicina de uma das filhas da família
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/retrato-de-uma-pequena-burguesia-que-
fede-diz-stedile-sobre-caso-de-madalena-giordano-escravizada-por-professor-
universitario/

Fonte: Nytimes
Data: 2021-01-06
Título: Senado Americano – Democratas muito próximos de alcançar maioria
Descrição: Eleição do dia 05-01-2021, na Gergia, para duas cadeiras no Senado 
dos EUA, apuração aponta vitória dos Democratas, indicando maioria para Governo 
Biden no Senado.
Url : www.nytimes.com 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 19:29:33
Título: Estrangeiros controlam ao menos 17 mil hectares de unidades de 
conservação no Brasil
Descrição: Cerca de 59% dessa área está em nome da Fiat, em MG, advogada alerta 
para subnotificação e analisa interesses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/estrangeiros-controlam-ao-menos-
17-mil-hectares-de-unidades-de-conservacao-no-brasil

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-05 18:45:00
Título: Extrema direita Militar - Coup d´Presse - O esforço militar do Brasil 
está falhando em salvar a Amazônia
Descrição: Um incrível artigo panfletári do Washington Post Depois que Bolsonaro
se afastou de especialistas ambientais, o desmatamento aumentou quase 10%
Url :https://www.defesanet.com.br/vb/noticia/39226/Coup-d%C2%B4Presse---O-
esforco-militar-do-Brasil-esta-falhando-em-salvar-a-Amazonia/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-06 03:00:00
Título: Ação antitruste contra a Google revela o poder da tecnologia sobre a 
vida humana. Entrevista especial com Carlos Affonso de Souza
Descrição: No final do ano passado, Donald Trump colocou o Vale do Silício em 
rota de colisão com Washington, acusando uma das gigantes das 
http://www.ihu.unisinos.br/605903-acao-antitruste-contra-a-google-revela-o-
poder-da-tecnologia-sobre-a-vida-humana-entrevista-especial-com-carlos-affonso-
de-souza

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 16:17:13
Título: Para pesquisadoras, feminicídio no fim do ano não é pontual, e sim 
questão estrutural
Descrição: Somente entre os dias 24 e 25 de dezembro, seis casos ganharam 
destaque em veículos de comunicação nacionalmente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/para-pesquisadoras-feminicidio-
no-fim-do-ano-nao-e-pontual-e-sim-questao-estrutural
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 00:19:36
Título: José Dirceu defende tirar Bolsonaro antes das eleições de 2022
Descrição: O ex-ministro José Dirceu, um dos pensadores do PT, defendeu em 
artigo tirar o presidente Jair Bolsonaro antes das eleições de 2022. Segundo o 
petista, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/jose-dirceu-defende-tirar-
bolsonaro-antes-das-eleicoes-de-2022/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 00:29:03
Título: Depois do “não consigo fazer nada”, Bolsonaro culpa população pelo 
desemprego: “Não está preparada”
Descrição: Presidente, no mesmo dia em que lavou as mãos para o fato do país 
estar \quebrado\, responsabilizou a \formação\ dos brasileiros pelos altos 
índices de desemprego, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/depois-do-nao-consigo-fazer-nada-
bolsonaro-culpa-populacao-pelo-desemprego-nao-esta-preparada/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-05 14:22:27
Título: YouTube de Bolsonaro leva a canais investigados no STF por desinformação
e atos antidemocráticos
Descrição: Canal do presidente recomenda youtubers que lucraram com acesso 
privilegiado ao governo e minimizam a pandemia
Url :https://apublica.org/2021/01/youtube-de-bolsonaro-leva-a-canais-
investigados-no-stf-por-desinformacao-e-atos-antidemocraticos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 22:17:56
Título: Bolsonaro é barrado no Uruguai por causa de negacionismo
Descrição: O Uruguai barrou a entrada do presidente Jair Bolsonaro, que tinha 
uma visita oficial ao mandatário uruguaio Luis Lacalle Pou. Um dos motivos seria
o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-e-barrado-no-uruguai-por-
causa-de-negacionismo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 22:17:02
Título: O Brasil está quebrado?, por Chico Vigilante
Descrição: O Brasil não está quebrado, mas a lógica desse governo está quebrada.
Não tem compromisso com o desenvolvimento, não tem empatia com o povo pobre
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-brasil-esta-quebrado-por-chico-
vigilante/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-05 00:00:00
Título: 'Operação Kopenhagen' quer salvar Flávio Bolsonaro
Descrição: Desenhar o xadrez da imunização criminal de Flávio Bolsonaro é para 
profissionais. A teia de corrupção institucional costurada por Jair Bolsonaro 
deveria ser reconstruída por instituições de controle, a começar pelo Ministério
Público. Mas estão em processo de fechamento. Apesar das ameaças, ainda resta 
jornalismo com coragem moral e recursos. E alguns promotores. Só não se sabe até
quando.Leia mais (01/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2021/01/operacao-kopenhagen-quer-salvar-
flavio-bolsonaro.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 16:53:19
Título: Eduardo Bolsonaro pediu para ser recebido na Casa Branca, diz jornalista
da Globo
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Descrição: Embaixada do Brasil nos EUA havia informado que Ivanka Trump, filha 
do presidente estadunidense, havia feito convite, segundo repórter
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-pediu-para-ser-
recebido-na-casa-branca-diz-jornalista-da-globo/

Fonte: Montedo
Data: 2021-01-05
Título: Governo pagou auxílio emergencial a ex-coronel condenado por fraudar R$ 
818 mil do Exército
Descrição: Jorge Antonio Peixoto Donato foi condenado a sete anos de prisão pelo
STM. Contra ele, existe um mandado de prisão expedido há quatro meses TÁCIO 
LORRAN O governo federal pagou ao menos oito parcelas do auxílio emergencial 
para um ex-coronel médico do Exército…
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/05/governo-pagou-auxilio-emergencial-a-
ex-coronel-condenado-por-fraudar-r-818-mil-do-exercito/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 22:57:52
Título: TV GGN: Como grandes Ministros da Fazenda se viraram sem dinheiro
Descrição: Confira a análise do jornalista Luis Nassif sobre o cenário nacional 
político e econômico no boletim desta terça-feira, 5 de dezembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-como-grandes-ministros-da-fazenda-
se-viraram-sem-dinheiro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 19:16:26
Título: Registros de mortes por covid-19 em um dia passam de 1,2 mil
Descrição: Total de novos casos relatados em 24 horas chegou a quase 60 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/registros-de-mortes-por-covid-
19-em-um-dia-passam-de-1-2-mil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 17:26:03
Título: Centrais sindicais listam vacinação e auxílio emergencial como pautas 
prioritárias
Descrição: No primeiro encontro de líderes no ano, centrais definiram cinco 
prioridades para entregar ao Congresso e ao STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/centrais-sindicais-listam-
vacinacao-e-auxilio-emergencial-como-pautas-prioritarias

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-05 03:00:00
Título: \A pandemia decifrou e revelou a verdade profunda de Bolsonaro, dos 
bolsonaristas e do projeto político que estão impondo ao Brasil\. Entrevista 
especial com José de Souza Martins
Descrição: Apesar de o ano de 2021 iniciar com a espe [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605882-a-pandemia-decifrou-e-revelou-a-verdade-
profunda-de-bolsonaro-dos-bolsonaristas-e-do-projeto-politico-que-estao-impondo-
ao-brasil-entrevista-especial-com-jose-de-souza-martins

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-01-05
Título: Covid-19: Palestinos que vivem em regiões ocupadas por Israel são 
impedidos de se vacinar
Descrição: Palestinos que vivem em regiões próximas a assentamentos israelenses 
e em territórios ocupados por Israel, como a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, 
ainda não podem se vacinar.
Url : https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/67952/covid-19-palestinos-que-
vivem-em-regioes-ocupadas-por-israel-sao-impedidos-de-se-vacinar
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 01:25:16
Título: Cartas do Pai: O Comércio Da Vacina
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Descrição: Na coluna Cartas do Pai: Ivan Cosenza desnuda o comércio imoral da 
vacina
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cartas-do-pai-o-comercio-da-vacina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 19:01:59
Título: Ministério da Saúde lança novo pregão de seringas e agulhas, valores são
mais altos
Descrição: Em dezembro, a pasta só conseguiu comprar 3% do pretendido
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-lanca-novo-
pregao-de-seringas-e-agulhas-valores-sao-mais-altos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 16:52:49
Título: Rede de médicos populares defende vacinação como obrigação do Estado 
brasileiro
Descrição: Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares demonstrou preocupação 
com o possível acesso privado à vacina para covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/rede-de-medicos-populares-
defende-vacinacao-como-obrigacao-do-estado-brasileiro

Fonte: Xinhua
Título: China expandirá capacidade produtiva de vacinas contra COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/05/c_139643446.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 10:06:58
Título: Estadão enumera processos contra Arthur Lira e insinua proteção a Flávio
Bolsonaro
Descrição: Em editorial, o jornal lembra: apoiando um deputado que sabidamente 
praticou a ‘rachadinha’, talvez Bolsonaro consiga que haja menos escândalo em 
torno das acusações contra seu primogênito, Flávio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/estadao-enumera-processos-contra-
arthur-lira-e-insinua-protecao-a-flavio-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 21:19:04
Título: Festival de Arte Vale do Paraíba homenageia Pena Branca e Xavantinho
Descrição: Evento mergulha nas raízes culturais do interior, exaltando a viola 
caipira como instrumento presente nas manifestações populares tradicionais, 
compondo a paisagem sonora do Brasil!
Url :https://jornalggn.com.br/musica/festival-de-arte-vale-do-paraiba-
homenageia-pena-branca-e-xavantinho/

Fonte: Xinhua
Título: Referência da arte de rua no Brasil, dupla OSGEMEOS expõe obras em 
Shanghai
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/06/c_139645351.htm

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-05 15:01:40
Título: Novas pistas indicam que a CIA espionou Assange para forçar sua 
extradição
Descrição: Justiça investiga os vínculos com os EUA de uma empresa de segurança 
espanhola que gravou vídeos do ativista cibernético
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-05/novas-pistas-indicam-
que-a-cia-espionou-assange-para-forcar-sua-extradicao.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 18:35:23
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Título: Chavismo assume presidência em novo mandato da Assembleia Nacional da 
Venezuela
Descrição: Os ex-ministros Jorge Rodríguez e Iris Varela assumem como presidente
e vice-presidenta do legislativo até 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/chavismo-assume-presidencia-em-
novo-mandato-da-assembleia-nacional-da-venezuela

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-05 10:10:00
Título: Veterano da FEB completa 100 anos e recebe homenagem da 3ª Divisão de 
Exército 
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/39215/Veterano-da-FEB-completa-
100-anos-e-recebe-homenagem-da-3%C2%AA-Divisao-de-Exercito-/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 16:42:33
Título: Pressão para \achar\ votos: entenda o impacto e a gravidade da 
interferência de Trump
Descrição: Telefonema do presidente dos EUA com secretário de Estado da Geórgia 
foi divulgado pelo jornal The Washington Post
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/pressao-para-achar-votos-
entenda-o-impacto-e-a-gravidade-da-interferencia-de-trump
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 15:30:52
Título: Aborto legal na Argentina: o que significa essa conquista?
Descrição: Lei foi aprovada em defesa ao direito a decidir e contou com pedido 
de \autocrítica da Igreja\ por senadora ex-Opus Dei
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/aborto-legal-na-argentina-o-que-
significa-essa-conquista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-05 11:37:09
Título: Washington Post noticia atos de corrupção na Venezuela envolvendo Guaidó
Descrição: Esquema soma US$ 40 bi em ativos estatais no Caribe, entre ações, 
carros e casas de luxo e dívidas não cobradas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/05/washington-post-noticia-atos-de-
corrupcao-na-venezuela-no-entorno-de-guaido
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 09:55:36
Título: Democrata pode presidir Senado nos Estados Unidos
Descrição: Os democratas deram um grande passo em direção à tomada de controle 
do Senado na manhã de quarta-feira (6), quando os eleitores da Geórgia elegeram 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/democrata-pode-presidir-senado-nos-
estados-unidos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 21:34:08
Título: Lula mais candidato do que nunca em 2022, diz dirigente do PT
Descrição: O Blog do Esmael conversou nesta terça-feira (5) com o presidente 
estadual do PT do Paraná, deputado Arilson Chiorato, e ele assegurou, sem 
titubear, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lula-mais-candidato-do-que-nunca-
em-2022-diz-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 20:07:51
Título: Sucesso da Taurus é fruto da “história de amor entre Bolsonaro e as 
armas de fogo”, diz Le Monde
Descrição: O jornal Le Monde que chegou às bancas na tarde desta terça-feira (5)
traz uma longa reportagem sobre o sucesso da fabricante de armas brasileira 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/sucesso-da-taurus-e-fruto-da-
historia-de-amor-entre-bolsonaro-e-as-armas-de-fogo-diz-le-monde/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 19:47:06
Título: Randolfe Rodrigues: ‘Finalmente o presidente assumiu que não há governo’
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), que nesta terça-feira (5) afirmou que não consegue 
“fazer nada”. “Não tem plano 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/randolfe-rodrigues-finalmente-o-
presidente-assumiu-que-nao-ha-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 18:04:01
Título: Depressão econômica foi sentida com queda de 26% na venda de veículos 
novos em 2020
Descrição: A depressão econômica no país pode ser medida pelo encalhe de 
veículos novos nas montadoras. Segundo a Fenabrave, a associação dos 
concessionários, as vendas de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/depressao-economica-foi-sentida-
com-queda-de-26-na-venda-de-veiculos-novos-em-2020/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 16:30:18
Título: Vem aí a carreata suprapartidária pela vacina para todos no dia 24 de 
janeiro
Descrição: O Blog do Esmael capturou nas redes sociais a discussão sobre a 
realização de uma carreata pela vacina para todos simultânea em todo o País. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/vem-ai-a-carreata-suprapartidaria-
pela-vacina-para-todos-no-dia-24-de-janeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 14:50:19
Título: Lula terá acesso a mensagens de Moro e Lava Jato após juiz obedecer 
Supremo
Descrição: O juiz Gabriel Zago Capanema Vianna de Paiva, plantonista da 10ª Vara
Federal Criminal do DF, cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e deu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lula-tera-acesso-a-mensagens-de-
moro-e-lava-jato-apos-juiz-obedecer-supremo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-05 13:17:17
Título: Partidos de oposição divulgam nota sobre apoio a Baleia Rossi na Câmara
Descrição: Os partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido)  
PT, PDT, PSB, PCdoB e Rede -divulgaram na noite desta-segunda-feira (4) uma nota
conjunta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/partidos-de-oposicao-divulgam-nota-
sobre-apoio-a-baleia-rossi-na-camara/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 10:00:17
Título: Crises podem trazer saídas, mas não com Bolsonaro e Guedes, por Luis 
Nassif
Descrição: A crise abre oportunidade para grandes saídas. Mas quando se tem 
Ministro da Economia grande e presidente da República saudável. Quando suas 
declarações lembram diálogos de malucos, não tem conhecimento que salve.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/crises-podem-trazer-saidas-mas-
nao-com-bolsonaro-e-guedes-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 09:00:47
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Naturopata anuncia nas redes sociais: Não recebo pacientes 
vacinados contra a Covid &#8216, 41K Repubblica.itpor repubblicaww Pais e alunos
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reagem ao fechamento de escolas na Inglaterra 32 BBC News  Casa 25min Vida sem 
Covid: as nações que evitaram a pandemia até agora 97 Guardian Unlimited Busines
Análise: O bloqueio pode impedir a nova variante do coronavírus? 36 BBC 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-143/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 23:57:11
Título: Brasil fecha 2020 com superávit comercial, mas dados mostram queda 
generalizada
Descrição: Apesar do saldo de US$ 50,995 bilhões, dados mostram queda das 
exportações e das importações em relação ao total registrado em 2019
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/brasil-fecha-2020-com-superavit-comercial-
mas-dados-mostram-queda-generalizada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 23:40:08
Título: Política de intensificação de danos, por Gustavo Conde
Descrição: De fato, a polarização Baleia/Lira é tão real quanto um unicórnio 
alado. Baleia foi mais fiel a Bolsonaro que o próprio Lira nas últimas votações 
no Congresso.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/politica-de-intensificacao-de-danos-por-
gustavo-conde/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 22:41:27
Título: Tesouro consegue vender títulos no primeiro leilão do ano
Descrição: Ao todo, foram arrecadados R$ 5,5 bilhões com a negociação de 1,3 
milhão de títulos indexados ao IPCA, com três vencimentos diferentes
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/tesouro-consegue-vender-titulos-no-
primeiro-leilao-do-ano/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 21:32:14
Título: Alcolumbre rejeita pedidos de impeachment contra ministros do STF
Descrição: Presidente do Senado também indeferiu pedidos contra o Procurador-
Geral da República, Augusto Aras, ao todo, 38 petições foram indeferidas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/alcolumbre-rejeita-pedidos-de-impeachment-
contra-ministros-do-stf/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 21:21:36
Título: GGN Covid: a tragédia americana
Descrição: Curva de novos casos Curvas de novos óbitos Casos: estados mais 
afetados Óbitos Mapa de variação de casos Mapa de variação de óbitos Os maiores 
índices de mortalidade Maiores aumentos de casos Publicado por Google Drive–
Denunciar abuso Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. Assine e faça 
parte desta caminhada para que ele [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-a-tragedia-americana/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 21:11:22
Título: Cobertura midiática da pandemia oculta cálculo do Necrocapitalismo e 
Capitalismo Gore, por Wilson Ferreira
Descrição: Oculta uma política calculada e proposital sincronizada com a “ala 
técnica” de Paulo Guedes para atender à urgência da Banca representada pelo Big 
Money e Big Pharma
Url :https://jornalggn.com.br/analise/cobertura-midiatica-da-pandemia-oculta-
calculo-do-necrocapitalismo-e-capitalismo-gore-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 20:41:57
Título: Pesquisa brasileira encontra sequelas neurológicas em contagiados leves 
de Covid-19
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Descrição: Distúrbios neurológicos, depressão e problemas de memória são algumas
das sequelas da doença na estrutura do córtex do cérebro em pacientes
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/pesquisa-brasileira-encontra-sequelas-
neurologicas-em-contagiados-leves-de-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 20:37:07
Título: Banco Mundial lista riscos para economia global em 2021
Descrição: Projeção de retomada está diretamente relacionada ao ritmo de 
vacinação e ao controle da pandemia pelo mundo, segundo relatório
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/banco-mundial-lista-riscos-para-economia-
global-em-2021/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-05 20:00:53
Título: Covid-19: Negociações para aquisição de vacinas pela rede privada, pode 
comprometer SUS
Descrição: Segundo especialistas, a oferta no setor privado pode criar uma 
disputa com a rede pública, aumentando as desigualdades e colocando em risco a 
imunização dos grupos prioritários
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/covid-19-negociacoes-para-aquisicao-de-
vacinas-pela-rede-privada-pode-comprometer-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 10:01:02
Título: Deputado por 10 mandatos seguidos, Bonifácio Andrada morre aos 90 anos 
por Covid-19
Descrição: Descendente direto do patriarca da Independência, José Bonifácio de 
Andrada e Silva, Bonifácio José Tamm de Andrada foi deputado federal entre 1979 
e 2019
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/deputado-por-10-mandatos-seguidos-
bonifacio-andrada-morre-aos-90-anos-por-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 09:28:11
Título: Após provocação, Luciano Huck diz a Ciro Gomes defender imposto sobre 
jatos e barcos
Descrição: Ciro considera injusto um trabalhador de aplicativo pagar IPVA sobre 
a moto enquanto Doria e Huck não pagam sobre seus jatinhos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-provocacao-luciano-huck-diz-
a-ciro-gomes-defender-imposto-sobre-jatos-e-barcos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 09:27:06
Título: Aglomerações causam novo pico de internações em Manaus, que tem 91% dos 
leitos de UTIs ocupadas
Descrição: Capital amazonense, que viveu caos com o coronavírus em 2020, já 
registra um número de internações superior ao registrado no primeiro pico da 
doença. \E ainda vamos colher os frutos da aglomeração de Natal\, diz secretário
estadual de Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/aglomeracoes-causam-novo-pico-de-
internacoes-em-manaus-que-tem-91-dos-leitos-de-utis-ocupadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 02:40:17
Título: Erika Hilton processa 50 haters que atacam seus perfis em redes sociais
Descrição: Acusados utilizaram ofensas transfóbicas e racistas contra a 
vereadora do PSOL, se condenados, cada um poderia ter que pagar indenização de 
10 mil reais
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/erika-hilton-processa-50-haters-que-
atacam-seus-perfis-em-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 01:41:05
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Título: Vinicius Jr., do Real Madrid, faz tatuagem antirracista e exibe nas 
redes: “Lutaremos até o fim”
Descrição: Atacante brasileiro reproduziu na pele uma frase de Haile Selassie, 
imperador da Etiópia na década de 30
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/vinicius-jr-do-real-madrid-faz-
tatuagem-antirracista-e-exibe-nas-redes-lutaremos-ate-o-fim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 01:28:37
Título: Justiça dos EUA absolve policial que deixou homem negro paralítico
Descrição: Rusten Sheskey disparou 7 tiros em Jacob Blake, que estava de costas 
e acompanhado de seus 3 filhos pequenos. Promotor considerou que o policial 
atuou em “legítima defesa”, apesar de que a vítima estava desarmada
Url :https://revistaforum.com.br/global/justica-dos-eua-absolve-policial-que-
deixou-homem-negro-paralitico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 00:09:44
Título: Guedes usa sua frase padrão para contestar tese de Bolsonaro que Brasil 
está quebrado: “Economia em V”
Descrição: Desde setembro, Guedes repete a mesma frase de efeito sobre um 
suposto crescimento \em v\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-usa-sua-frase-padrao-para-
contestar-tese-de-bolsonaro-que-brasil-esta-quebrado-economia-em-v/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 23:46:07
Título: Deputado que apalpou Isa Penna diz “não saber do que é acusado”
Descrição: Fernando Cury fez alegação em defesa que apresentou a seu partido, 
vítima do assédio, deputada pede que Alesp inicie apuração em janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/deputado-que-apalpou-isa-penna-diz-
nao-saber-do-que-e-acusado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 23:31:04
Título: Colapso: Prefeito de Manaus diz que cidade só tem covas para “2 ou 3 
meses”
Descrição: David Almeida espera construir 22 mil covas na capital do Amazonas, o
estado entrou na fase roxa da pandemia, a mais severa
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/colapso-prefeito-de-manaus-diz-que-
cidade-so-tem-covas-para-2-ou-3-meses/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 23:29:53
Título: Nova assembleia nacional assume na Venezuela e Guaidó fica sem cargo
Descrição: Líder do setor mais agressivo da oposição não concorreu à reeleição 
em 2020 e perdeu sua vaga no Legislativo, que voltou a ser dominado pelo partido
chavista PSUV
Url :https://revistaforum.com.br/global/nova-assembleia-nacional-assume-na-
venezuela-e-guaido-fica-sem-cargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 23:23:39
Título: “Entenderam mal”, diz Elba Ramalho após sugerir que comunistas estão 
“por trás” da pandemia
Descrição: Cantora se diz incompreendida e, em pedido de desculpas, afirmou que 
sua fala conspiratória tinha um \contexto de cunho espiritual\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/entenderam-mal-diz-elba-ramalho-
apos-sugerir-que-comunistas-estao-por-tras-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 22:51:56
Título: “Miliciano”: Bolsonaro é alvo de protesto após reunião com Pazuello
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Descrição: O presidente fez uma \visita técnica\ ao Ministério da Saúde nesta 
terça-feira para tratar sobre a vacinação contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/miliciano-bolsonaro-e-alvo-de-
protesto-apos-reuniao-com-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 22:51:48
Título: Irã solicita detenção de Trump à Interpol por assassinato do general 
Soleimani
Descrição: Líder militar iraniano foi alvo de ataque planejado pelo exército 
estadunidense, e por isso a República Islâmica pede a prisão do presidente e 47 
militares desse país presentes no Iraque
Url :https://revistaforum.com.br/global/ira-solicita-detencao-de-trump-a-
interpol-por-assassinato-do-general-soleimani/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 22:05:44
Título: Rodrigo Maia reage à declaração de Bolsonaro sobre “Brasil quebrado”: 
“Coisa absurda”
Descrição: O presidente da Câmara acusou o chefe do Executivo de boicotar a 
tentativa de suspensão do recesso parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-reage-a-declaracao-de-
bolsonaro-sobre-brasil-quebrado-coisa-absurda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 22:00:12
Título: Defensor da cloroquina, pastor bolsonarista morre de Covid aos 36 anos
Descrição: Thiago Souza de Andrade fazia parte do movimento \São Paulo 
Conservador\ e recebeu homenagem de Eduardo Bolsonaro, que ocultou o motivo de 
sua morte
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/defensor-da-cloroquina-pastor-
bolsonarista-morre-de-covid-aos-36-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 20:53:37
Título: Pose e a Luta de classes
Descrição: A partir das batalhas de “voguin”, serie apresenta cotidiano das LGBT
negras e latinas nos EUA entre as décadas de 1980 e 1990
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/pose-e-a-luta-de-classes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 20:48:06
Título: Farmacêutica vai à Rússia para iniciar produção da vacina Sputnik V no 
Brasil
Descrição: A União Química pretende começar a desenvolver o imunizante russo no 
país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/farmaceutica-vai-a-russia-para-
iniciar-producao-da-vacina-sputnik-v-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 19:03:17
Título: Ladrão pede desculpas por furtar escola, diz que não teve escolha e 
assina: “Desesperado”
Descrição: O suspeito justificou seu ato dizendo que se trata de um caso de 
necessidade, em uma mensagem com erros de grafia, escrita à mão em uma folha de 
papel
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ladrao-pede-desculpas-por-furtar-
escola-diz-que-nao-teve-escolha-e-assina-desesperado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 18:33:03
Título: Na contramão de Covas, prefeito do PCdoB reduz o próprio salário de R$16
mil para pouco mais de R$1 mil
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Descrição: \O prefeito não é melhor que o trabalhador e a trabalhadora\, disse 
Tiago Dias, novo chefe do Executivo de Jacobina (BA), ao assinar decreto que 
reduz em 92% seus vencimentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-contramao-de-covas-prefeito-do-
pcdob-reduz-o-proprio-salario-de-r16-mil-para-pouco-mais-de-r1-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 18:28:10
Título: Seguranças da CPTM espancam ambulante, que tem nariz e maxilar quebrados
Descrição: As imagens mostram as lesões causadas pelas agressões em Gerson 
Gonçalves dos Anjos, na Estação Carapicuíba, em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/segurancas-da-cptm-espancam-ambulante-
que-tem-nariz-e-maxilar-quebrados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 18:24:17
Título: Justiça intima Governo Bolsonaro a desmentir “feijões contra Covid” de 
Valdemiro Santiago
Descrição: O Ministério da Saúde terá que emitir um alerta sobre o produto \
milagroso\ comercializado pelo pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/justica-intima-governo-bolsonaro-a-
desmentir-feijoes-contra-covid-de-valdemiro-santiago/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-05 15:28:45
Título: Por que não devemos comemorar a sentença de Julian Assange?, por Carol 
Proner
Descrição: A decisão criminaliza a atividade do jornalista. Especificamente 
criminaliza o que Assange fez, mas potencialmente também alcança muitas das 
coisas que são feitas rotineiramente por profissionais britânicos e de outros 
países.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/por-que-nao-devemos-comemorar-a-
sentenca-de-julian-assange-por-carol-proner/
 
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-de-
cassacao-contra-flavio-bolsonaro/

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-lockdown-
nacional-imediato-ou-nao-daremos-conta-de-enterrar-os-nossos-mortos/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-05 21:00:03
Título: Como nasce um miliciano: a trajetória de um ex-PM, da farda ao crime
Descrição: Como um PM do Rio se tornou um miliciano após ser expulso da 
corporação por uso ilegal de armas e dirigir sem habilitação. E a história 
repete o que ocorria com os grupos de extermínio.The post Como nasce um 
miliciano: a trajetória de um ex-PM, da farda ao crime appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/05/como-nasce-um-miliciano-a-trajetoria-
de-um-ex-pm-da-farda-ao-crime/
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-06 06:17:33
Título: Eleições nos EUA: Trump tenta última manobra, mas Biden deve ser 
confirmado hoje presidente no Congresso
Descrição: Dois meses após a derrota nas eleições presidenciais de 2020, o 
republicano Donald Trump tentará nesta quarta (6/1), seu último lance para 
impedir que o democrata Joe Biden ocupe a Casa Branca a partir de 20 de janeiro.
Ele tenta convencer a maioria do Congresso a se recusar a certificar ao menos 
parte dos 306 votos obtidos pelo democrata no Colégio Eleitoral, contra 232 
conquistados por Trump.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua-trump-tenta-ultima-manobra-
mas-biden-deve-ser-confirmado-hoje-presidente-no-congresso-24825587
 

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-06 07:00:08
Título: PSOL definirá apoio à Presidência da Câmara no dia 15
Descrição: O PSOL definirá seu apoio para a Presidência da Câmara só no próximo 
dia 15.As duas opções são seguir as siglas de oposição e endossar o nome de 
Baleia Rossi, emedebista indicado por Rodrigo Maia, ou lançar um candidato 
próprio.\Será no dia 15. Optamos por decidir em janeiro para ser um debate feito
com cuidado, com o partido unido\, afirmou Sâmia Bomfim, líder da legenda na 
Casa.Sobre Arthur Lira, nome preferido de Bolsonaro na disputa, Bomfim 
arremata:\Nenhum voto em Lira\.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/psol-definira-apoio-presidencia-da-
camara-no-dia-15-1-24825461
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-05 14:12:38
Título: Lockdown no Reino Unido: os números alarmantes que fizeram o país 
decretar novo confinamento — e como eles se comparam ao Brasil
Descrição: O país vivia otimismo com chegada das vacinas, mas nova variante deu 
início a um grande surto, que forçou novos fechamentos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55548240
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-06 08:41:33
Título: Médico dos EUA perdoa R$ 3,4 milhões em dívidas de quase 200 pacientes 
com câncer
Descrição: Dívidas de cerca de 200 pacientes que estavam com dificuldades para 
pagar foram perdoadas em meio à pandemia de coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55554361
 
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: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-05 01:07:58
Título: Fiocruz busca autorização para uso de vacina, mas falta de seringas 
ameaça imunização contra a covid-19
Descrição: Instituição diz que expectativa é fazer pedido à Anvisa ainda nesta 
semana. Veto da Índia à exportação de imunizantes preocupa o Ministério da 
Saúde, que aguarda a chegada de 2 milhões de doses
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-05/fiocruz-busca-autorizacao-para-
uso-de-vacina-mas-falta-de-seringas-ameaca-imunizacao-contra-a-covid-19.html
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Data: 2021-01-05 01:18:40
Título: Marta, a melhor jogadora do mundo, oficializa seu noivado com uma colega
de time 
Descrição: Atleta anuncia no Instagram seu compromisso com a zagueira do Orlando
Pride Toni Pressley
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2021-01-05/marta--melhor-jogadora-do-
mundo-oficializa-seu-noivado-com-uma-colega-de-time.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-05 00:00:00
Título: PF deve repassar mensagens da Lava Jato a Lula até o fim da semana
Descrição: A Polícia Federal (PF) já está em contato com a defesa do ex-
presidente Lula para repassar as mensagens vazadas da Operação Lava Jato, 
apreendidas em investigação sobre a invasão de celulares de autoridades em 2019.
A expectativa é que o recebimento do material ocorra até o final desta 
semana.Leia mais (01/05/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/01/pf-deve-repassar-mensagens-da-lava-jato-a-
lula-ate-o-fim-da-semana.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-05 00:00:00
Título: Sem conseguir 'fazer nada', Bolsonaro fabrica inimigos para preservar 
apoio
Descrição: Antes de completar seis meses no cargo, Jair Bolsonaro divulgou um 
texto que dizia que o país era \ingovernável\. No ano seguinte, reclamou do 
Congresso e afirmou: \Realmente, eu não consigo aprovar o que eu quero lá\. 
Agora, avisou a seus apoiadores que \o Brasil está quebrado\ e que, por isso, 
não tem condições de \fazer nada\.Leia mais (01/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/01/sem-conseguir-fazer-nada-bolsonaro-
fabrica-inimigos-para-preservar-apoio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-05 00:00:00
Título: Aliados de Baleia Rossi na Câmara dizem ter apoio de 20 governadores
Descrição: Representantes do bloco de apoio a Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa 
pela presidência da Câmara contra Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair 
Bolsonaro, destacam que os partidos do grupo têm 20 governadores com eles.Leia 
mais (01/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/aliados-de-baleia-rossi-na-camara-dizem-ter-apoio-
de-20-governadores.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-05 15:38:00
Título: Sancionada lei com regras para compensação da Lei Kandir aos estados
Descrição: Nova lei formaliza acordo entre União e estados para encerrar 
disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719786-sancionada-lei-com-regras-para-
compensacao-da-lei-kandir-aos-estados/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-06 07:04:33
Título: Irã afirma ter 'evidência sólida' da participação de Israel no 
assassinato de cientista nuclear
Descrição: Mohsen Fakhrizadeh, considerado o pai do programa nuclear iraniano, 
foi assassinado a tiros em novembro próximo de Teerã.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021010616733751-ira-
afirma-ter-evidencia-solida-da-participacao-de-israel-no-assassinato-de-
cientista-nuclear/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-06 06:42:30
Título: Bitcoin estabelece novo recorde e atinge US$ 35 mil
Descrição: O valor da criptomoeda bitcoin bateu outro recorde histórico 
ultrapassando US$ 35 mil (cerca de R$ 185 mil) pela primeira vez, segundo dados 
comerciais.
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 6 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
quarta-feira (6), na qual o Congresso dos EUA deve confirmar vitória de Biden, 
defesa de Julian Assange entra com pedido de liberdade sob fiança e Kim Jong-un 
critica desempenho econômico da Coreia do Norte.
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Título: 'Glória de ter destruído a oposição pertence a Donald Trump e Juan 
Guaidó', diz Maduro
Descrição: O presidente venezuelano garantiu que o antichavismo está \destruído,
transformado em mingau e pó cósmico\ graças à \liderança extremista\ de seus 
adversários.
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