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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 21:34:47
Título: Pressionar “Bolsonaros do mundo”, diz novo presidente da Comissão de
Relações Exteriores da Câmara dos EUA
Descrição: Democrata Gregory Meeks diz querer promover direitos humanos no
Brasil e revisão na política de Washington para a Venezuela
Url :https://revistaforum.com.br/global/pressionar-bolsonaros-do-mundo-diz-novopresidente-da-comissao-de-relacoes-exteriores-da-camara-dos-eua/
Fonte: Xinhua
Título: Brasil registrou a segunda maior saída de dólares da história do país em
2020, com cerca de 28 bilhões
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/07/c_139648985.htm
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 09:33:17
Título: Donald Trump enfim reconhece derrota nos EUA e fala em “transição
organizada em 20 de janeiro”
Descrição: Após incitar apoiadores a invadirem o Capitólio, que resultou em 4
mortes, Trump ainda lamentou \o fim do maior primeiro mandato da história
presidencial\
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/donald-trump-enfimreconhece-derrota-nos-eua-e-fala-em-transicao-organizada-em-20-de-janeiro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 22:49:10
Título: Partido Democrata consegue vitória dupla na Geórgia e conquista maioria
no Senado dos EUA
Descrição: Os democratas também possuem a maioria da Câmara dos Representantes,
resultado foi confirmado em meio a tarde tensa no Congresso dos Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/global/partido-democrata-consegue-vitoriadupla-na-georgia-e-conquista-maioria-no-senado-dos-eua/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 16:38:30
Título: Congresso é invadido por simpatizantes de Trump em cerimônia de
confirmação de Biden
Descrição: Donald Trump e seus apoiadores não reconhecem vitória do candidato
democrata nas eleições de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/eua-sob-protesto-extremistacongresso-inicia-sessao-para-confirmar-vitoria-de-biden
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-05 11:45:00
Título: Notícia do 05/01, site que aborda assuntos de inteligência militar do
Brasil mostrando que ataques do dia 06/01 eram conhecidos pela polícia. EUA
prendem líder de grupo de ultradireita
Descrição: Detenção do chefe do Proud Boys antecede protesto em Washington em
apoio a Trump e em defesa da tese mentirosa de que Biden não ganhou eleições.
Capital teme violência.
Url :https://www.defesanet.com.br/gi/noticia/39220/EUA-prendem-lider-de-grupode-ultradireita/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 22:09:17

Título: Bandeira símbolo da escravidão e guerra civil desfilou no Capitólio em
ato pró-Trump
Descrição: Manifestantes invadiram o Congresso e suspenderam a eleição do
Colégio Eleitoral que ratificaria a vitória de Joe Biden. Ao menos uma mulher
foi baleada
Url :https://jornalggn.com.br/politica/bandeira-simbolo-da-escravidao-e-guerracivil-desfilou-no-capitolio-em-ato-pro-trump/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-07 06:49:52
Título: Parler: a \rede social da extrema-direita' usada para mobilizar a
invasão ao Congresso americano
Descrição: Cheios de raiva, em sua maioria desmascarados, os apoiadores do
presidente americano Donald Trump invadiram o prédio do Capitólio na quartafeira. A ação ocorreu após discurso inflamado do republicano convocando os
manifestantes a marcharem até a sede do Congresso dos Estados Unidos.
Imediatamente, a mensagem disseminou nas redes, principalmente pelo Parler, rede
social adotada pela extrema-direita americana e brasileira também.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/parler-rede-social-da-extrema-direita-usadapara-mobilizar-invasao-ao-congresso-americano-24827320
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 01:51:49
Título: Apoiador de Trump invadiu Congresso dos EUA vestindo blusa com apologia
a Auschwitz
Descrição: Entre os seguidores do presidente estadunidense que causaram
distúrbios no Capitólio nesta quarta, um chamou a atenção com vestimenta em
homenagem ao emblemático campo de concentração nazista
Url :https://revistaforum.com.br/global/apoiador-de-trump-invadiu-congresso-doseua-vestindo-blusa-com-apologia-a-auschwitz/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 23:43:32
Título: Lula divulga nota condenando a invasão do Congresso nos EUA, confira
Descrição: O ex-presidente Lula, por meio do Twitter, divulgou nesta quartafeira (6) uma nota oficial contra a invasão do Congresso dos Estados Unidos.
Segundo o petista,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lula-divulga-nota-condenando-ainvasao-do-congresso-nos-eua-confira/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-07 02:50:36
Título: Bolsonaro apoia Trump e diz que houve fraude nos EUA enquanto mundo
critica assalto ao Capitólio
Descrição: Premiê do Reino Unido, Boris Johnson, diz que imagens são
“vergonhosas” e ministro alemão fala em “democracia pisoteada”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-07/bolsonaro-apoia-trump-e-dizque-houve-fraude-nos-eua-enquanto-mundo-critica-assalto-ao-capitolio.html
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 10:00:05
Título: Bolsonaro será o Trump amanhã, por Luis Nassif
Descrição: Seja qual for o resultado final, não se tenha a menor dúvida de que a
estratégia em curso, pelos Bolsonaro, será levar a tentativa de golpe de Trump
às últimas consequências. Há vários trunfos, que o próprio Trump não dispunha.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/bolsonaro-sera-o-trump-amanhapor-luis-nassif/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 00:35:23
Título: Twitter suspende conta de Donald Trump por 12 horas
Descrição: Plataforma justificou decisão dizendo que houve “repetidas e graves
violações à política de integridade cívica”. Presidente publicou mensagens nesta
quarta incentivando seguidores a não aceitarem resultado das eleições

Url :https://revistaforum.com.br/global/twitter-suspende-conta-de-donald-trumppor-12-horas/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 22:27:58
Título: Meia volta, volver: a premissa fundamental de um pacto democrático, por
William Nozaki
Descrição: Desde a vitória liberal-conservadora, ainda no período da ditadura, o
que impera nas Forças Armadas em matéria de geopolítica é a defesa do
alinhamento automático ao governo norte-americano.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/meia-volta-volver-a-premissa-fundamentalde-um-pacto-democratico-por-william-nozaki/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-06 21:01:57
Título: Prostituição controlada pela ditadura para construir Itaipu deixou
legião de crianças sem pai
Descrição: Número de crianças sem pai quintuplicou na época das obras. Dinheiro
da fiscalização ia para compras de armas, viatura e munição.The post
Prostituição controlada pela ditadura para construir Itaipu deixou legião de
crianças sem pai appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/06/prostituicao-controlada-pela-ditadurapara-construir-itaipu-deixou-legiao-de-criancas-sem-pai/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-06 14:47:08
Título: Apesar do recorde de desmatamento em 2020, cada vez menos fiscais atuam
na Amazônia
Descrição: Sob Bolsonaro, a maior floresta tropical do mundo perdeu no último
ano 11.088 quilômetros quadrados de área, o recorde em 12 anos. Ibama, que em
sua ‘melhor fase’, em 2009, tinha 1.600 pessoas zelando pelo cumprimento da
legislação ambiental brasileira, agora não tem nem 700
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-05/apesar-do-recorde-dedesmatamento-em-2020-cada-vez-menos-fiscais-atuam-na-amazonia.html
Fonte: Montedo
Data: 2021-01-06
Título: Governo quer criar órgão nuclear e especialistas temem mais domínio
militar
Descrição: A maior preocupação de especialistas ouvidos pela coluna não é com o
surgimento do órgão em si, que já é recomendado no setor há anos, mas com a
capacidade de os militares influenciarem os rumos de mais esse espaço
institucional na União.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/06/governo-quer-criar-orgao-nuclear-eespecialistas-temem-mais-dominio-militar/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 14:04:16
Título: A luta contra a Covid-19 é luta de classes
Descrição: Nossa pauta é a defesa do SUS, vacina para todos e todas, aumento da
testagem, manutenção do auxílio emergencial. Sem isso a necropolítica vencerá.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/mariafro/a-luta-contra-a-covid-19-e-lutade-classes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 18:02:19
Título: Governo zera imposto de agulhas e seringas importadas e suspende compras
nacionais
Descrição: Jair Bolsonaro anunciou que as compras estão suspensas \até que os
preços voltem à normalidade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/governo-zera-imposto-de-agulhase-seringas-importadas-e-suspende-compras-nacionais
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2021-01-06 19:30:19
Título: Sem dados do Amazonas, Brasil registra 1.151 mortes por covid-19 em 24h
Descrição: Rio de Janeiro registrou o maior número de mortes desde o final do
mês de junho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/sem-dados-do-amazonas-brasilregistra-1-151-mortes-por-covid-19-em-24h
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 18:13:45
Título: México proíbe glifosato e milho transgênico, população tem até 3 anos
para se adequar
Descrição: Governo ordenou que o herbicida e o milho geneticamente modificado
sejam trocados por alternativas saudáveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/mexico-proibe-glifosato-e-milhotransgenico-populacao-tem-ate-3-anos-para-se-adequar
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 14:04:16
Título: A luta contra a Covid-19 é luta de classes
Descrição: Nossa pauta é a defesa do SUS, vacina para todos e todas, aumento da
testagem, manutenção do auxílio emergencial. Sem isso a necropolítica vencerá.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/mariafro/a-luta-contra-a-covid-19-e-lutade-classes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 17:12:34
Título: Articulação defende retorno de povo indígena a terras ancestrais no Rio
Grande do Sul
Descrição: Nota técnica da Apib defende retomada do povo Xokleng Konglui a
trecho da Floresta Nacional São Francisco de Paula/RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/articulacao-defende-retorno-depovo-indigena-a-terras-ancestrais-no-rio-grande-do-sul
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 16:41:20
Título: Produção audiovisual negra é tema de seminário online da Plataforma
Casamata
Descrição: Com transmissões ao vivo, evento tem como tema “Dispositivos e
estratégias imaginativas no Cinema Negro Brasileiro\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/producao-audiovisual-negra-etema-de-seminario-online-da-plataforma-casamata
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 16:41:00
Título: Proposta de renda mínima de prefeito do PSOL será votada na quinta (7)
em Belém
Descrição: Os 35 vereadores da capital paraense votarão o projeto em sessão
extraordinária on-line e semipresencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/proposta-de-renda-minima-deprefeito-do-psol-sera-votada-na-quinta-7-em-belem
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 16:33:02
Título: Autorizada por prefeitura, Vale ameaça desapropriar comunidade em
Brumadinho
Descrição: Em documento, Ministério Público recomenda que nenhuma intervenção
seja realizada sem ampla comunicação com atingidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/autorizada-por-prefeitura-debrumadinho-vale-ameaca-desapropriar-comunidade-de-pires
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 15:29:18
Título: Festas de fim de ano podem causar colapso da saúde em destinos
turísticos

Descrição: Segundo especialistas, registros de pessoas infectadas devem aumentar
nos próximos dias após confraternizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/festas-de-fim-de-ano-podemcausar-colapso-da-saude-em-destinos-turisticos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-06 14:17:12
Título: Pedro Diniz: “Plano de vacinação é muito mais complexo do que adquirir
vacina”
Descrição: Em entrevista, médico intensivista defende a execução urgente de um
plano nacional de vacinação liderado pelo SUS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/06/pedro-diniz-plano-de-vacinacaoe-muito-mais-complexo-do-que-adquirir-vacina
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 01:12:35
Título: Com medo de cair, governo Bolsonaro agora promete 354 milhões de doses
de vacina para 2021
Descrição: Com fogo no rabo até preguiça corre, diz o ditado popular. E foi
assim que o governo de Jair Bolsonaro se comportou nesta quarta-feira (6)
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/com-medo-de-cair-governo-bolsonaroagora-promete-354-milhoes-de-doses-de-vacina-para-2021/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 23:56:32
Título: O golpe de Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o confusão nos EUA para dar o
golpe nos consumidores no Brasil. Ele autorizou a Petrobras elevar novamente o
preço
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/o-golpe-de-bolsonaro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 23:26:44
Título: Estados Unidos decretam ‘toque de recolher’ após invasão ao Congresso
Descrição: O governador da Virgínia, Ralph Northam, disse que está emitindo um
estado de emergência, bem como definindo o toque de recolher às 18h (horário do
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/estados-unidos-decretam-toque-derecolher-apos-invasao-ao-congresso/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 22:51:04
Título: Bolsonaro faz silêncio sobre tentativa de golpe nos EUA enquanto PT
repudia direita trumpista
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro faz boca de siri, ou seja, fica silente
diante da vergonhosa tentativa de golpe nos Estados Unidos enquanto o PT, por
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-faz-silencio-sobretentativa-de-golpe-nos-eua-enquanto-pt-repudia-direita-trumpista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 20:08:26
Título: José Guimarães pede informações do Ministério da Saúde sobre plano de
aquisição de vacinas e insumos
Descrição: O líder da Minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE),
apresentou, nesta quarta-feira (6), Requerimento de Informações (RIC nº 2/2021)
em que solicita dados
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/jose-guimaraes-pede-informacoes-doministerio-da-saude-sobre-plano-de-aquisicao-de-vacinas-e-insumos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 15:33:34
Título: Toffoli e Fux ensaiaram a censura à entrevista de Lula nas eleições de
2018, diz pesquisador
Descrição: O pesquisador Rubens Glezer, coordenador do grupo de estudos da FGV
Supremo em Pauta, disse em entrevista à Folha que Dias Toffoli e Luiz Fux,

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/toffoli-e-fux-ensaiaram-a-censuraa-entrevista-de-lula-nas-eleicoes-de-2018-diz-pesquisador/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 14:58:17
Título: Petrobras é uma prova concreta de que Bolsonaro já não manda nada há
muito tempo
Descrição: Pela ação positiva, a Petrobras anunciou a doação de 500 mil máscaras
de proteção ao coronavírus em comunidades no entorno de suas operações. Esse
movimento
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/petrobras-e-uma-prova-concreta-deque-bolsonaro-ja-nao-manda-nada-ha-muito-tempo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-06 14:09:06
Título: Flávio Dino se propõe a mostrar como se governa o Brasil
Descrição: O ato falho do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (5),
simplesmente revelou o que todos os brasileiros já sabiam: o mandatário não tem
competência, não
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/flavio-dino-se-propoe-a-mostrarcomo-se-governa-o-brasil/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 00:15:52
Título: GGN Brasil Covid: ajuste estatístico eleva novamente média de casos
Descrição: Gráficos de curto prazo A desova de notificações represadas no final
de ano começam a repor as curvas no caminho de alta. Os maiores aumentos O
gráfico de óbitos ficou meio desequilibrado, devido à alta expressiva em
Roraima. Com isso, escondeu um pouco as altas expressivas nos demais estados da
lista das cinco maiores. [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-brasil-covid-ajuste-estatisticoeleve-novamente-media-de-casos/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 23:03:15
Título: A Nova República Bananeira: os EUA, o peso da demografia e o desafio da
diversidade, por Jorge Alexandre Neves
Descrição: O que está acontecendo nos EUA que leva a tal rebaixamento inédito de
sua centenária democracia? É a demografia, estúpido!
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/a-nova-republica-bananeira-os-eua-opeso-da-demografia-e-o-desafio-da-diversidade-por-jorge-alexandre-neves/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 23:01:15
Título: Polícia desarma bomba na sede do partido Republicano
Descrição: Outro artefato também foi localizado próximo ao Comitê Nacional
Democrata, Capitólio norte-americano foi invadido por apoiadores de Donald Trump
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/policia-desarma-bomba-na-sede-do-partidorepublicano/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 23:00:54
Título: TV GGN 20h: A tentativa de golpe nos EUA pode se repetir no Brasil?
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre as principais
notícias da política e economia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, 06 de
janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-tentativa-de-golpe-nos-euapode-se-repetir-no-brasil/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 22:13:32
Título: Baleia Rossi confirma candidatura à presidência da Câmara dos Deputados
Descrição: Líder do MDB na Câmara, deputado indicado por Rodrigo Maia tem o
apoio de 11 partidos e adotou o slogan “Câmara livre. Democracia viva”

Url :https://jornalggn.com.br/noticia/baleia-rossi-confirma-candidatura-apresidencia-da-camara-dos-deputados/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 21:58:57
Título: Washington Post: Discurso de Ted Cruz ficará marcado pela infâmia
Descrição: Ligação do senador republicano com Donald Trump ficará marcada na
história, assim como seu “oportunismo desonesto”, diz articulista
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/washington-post-discurso-de-ted-cruzficara-marcado-pela-infamia/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 21:53:22
Título: “É uma tentativa de golpe”, diz congressista do partido de Trump
Descrição: Trump, que não conseguiu convencer seu vice Mike Pence a obstruir a
sessão do Capitólio hoje, incentivou os protestos de seus seguidores, que
culminou na invasão do Congresso
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/e-uma-tentativa-de-golpe-diz-congressistado-partido-de-trump/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 21:37:18
Título: Trump manda apoiadores para casa, mas insiste que eleição foi roubada
Descrição: Manifestantes a favor de Trump invadiram o Congresso nesta quarta (6)
e suspenderam a ratificação da vitória de Joe Biden
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/trump-manda-apoiadores-para-casa-masinsiste-que-eleicao-foi-roubada/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 21:09:59
Título: “Máfia pró-Trump” invade Congresso contra vitória de Biden. Uma mulher
foi baleada
Descrição: Imprensa norte-americana chama eleitores de Trump de \terroristas
domésticos\ e mostra indignação com situação de emergência a 14 dias da posse de
Biden
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/mafia-pro-trump-invade-congresso-contravitoria-de-biden-uma-mulher-foi-baleada/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 20:56:50
Título: Direitos das crianças e adolescentes em risco: Governo Bolsonaro
paralisa Conanda
Descrição: Ex-presidente do Conselho, Iolete Ribeiro da Silva, fala ao GGN sobre
as ameaças em torno das eleições para o funcionamento do órgão e os recentes
ataques da ministra Damares Alves
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/direitos-das-criancas-eadolescentes-em-risco-governo-bolsonaro-paralisa-conanda/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-06 20:32:13
Título: Tecnologia útil invadirá nossas vidas em 2021, por Brian X. Chen
Descrição: A pandemia nos levou a adotar uma tecnologia útil que muitas vezes
era esquecida. Aplicativos chatos em nossos dispositivos de repente se tornaram
centrais
Url :https://jornalggn.com.br/tecnologia/tecnologia-util-invadira-nossas-vidasem-2021-por-brian-x-chen/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 09:32:11
Título: Quatro mortos em Washington. Veja vídeo do momento em que ativista é
baleada
Descrição: Mulher morta era ligada ao QAnon. Um homem está em estado grave após
despencar de uma torre do Capitólio. Quatorze policiais ficaram feridos

Url :https://revistaforum.com.br/global/quatro-mortos-em-washington-veja-videodo-momento-em-que-ativista-e-baleada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 09:08:13
Título: Congresso certifica vitória de Biden nas eleições presidenciais dos EUA
após invasão de trumpistas
Descrição: Com a decisão, Biden toma posse no próximo dia 20 de janeiro e assume
a cadeira ocupada até o momento por Donald Trump
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/congresso-certifica-vitoriade-biden-nas-eleicoes-presidenciais-dos-eua-apos-invasao-de-trumpistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 02:32:44
Título: Jornalista do Globo Esporte morre de covid
Descrição: Ele também era pastor evangélico e estava internado desde 24 de
dezembro no Hospital Estadual de Bauru e não resistiu às complicações da doença
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornalista-do-globo-esporte-morre-decovid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 01:54:56
Título: A subserviência do exército de Caxias e sua estúpida retórica contra a
Venezuela
Descrição: Em artigo de Bruno Lima e Pedro Guedes: Não é novidade o alinhamento
ideológico do Brasil com os EUA. Contudo, desde 2015, vimos a elite política
brasileira, assim como militares de alto escalão, explicitamente alinhados a
esses discursos e teses
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-subserviencia-do-exercito-de-caxiase-sua-estupida-retorica-contra-a-venezuela/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 01:20:39
Título: Evo Morales compara invasão no Congresso dos EUA com golpe na Bolívia:
“violência racista e fascista”
Descrição: O ex-presidente boliviano afirmou que Donald Trump tentou dar um
auto-golpe nos Estados Unidos
Url :https://revistaforum.com.br/global/evo-morales-compara-invasao-nocongresso-dos-eua-com-golpe-na-bolivia-violencia-racista-e-fascista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 00:53:35
Título: Governador republicano defende renúncia de Trump, Democratas querem
impeachment
Descrição: O presidente não-reeleito incitou a invasão ao Congresso dos EUA e
ainda disse que \ama\ os golpistas
Url :https://revistaforum.com.br/global/governador-republicano-defende-renunciade-trump-democratas-querem-impeachment/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 00:17:54
Título: Reprovação de Bolsonaro é a mais alta em série histórica de pesquisa
Descrição: Pesquisa PoderData mostra uma queda abrupta na aprovação do
presidente entre dezembro e janeiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/reprovacao-de-bolsonaro-e-a-mais-altaem-serie-historica-de-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 00:07:47
Título: Salvini abandona Trump e critica invasão do Capitólio: “violência nunca
é a solução”
Descrição: Assim como Bolsonaro, ex-ministro do Interior não esconde sua
admiração pelo presidente estadunidense, mas foi rápido em se desmarcar dos atos
realizados em Washington

Url :https://revistaforum.com.br/global/salvini-abandona-trump-e-criticainvasao-do-capitolio-violencia-nunca-e-a-solucao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 23:23:58
Título: 2021 começa com a pergunta: cadê os meninos desaparecidos em Belford
Roxo?
Descrição: Lucas, 8, Alexandre, 10, e Fernando, 11, saíram para jogar bola do
lado de casa no final de 2020 e ainda não foram encontrados
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/2021-comeca-com-apergunta-cade-os-meninos-desaparecidos-em-belford-roxo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 23:01:14
Título: Ao STF, governo nega omissão de Ricardo Salles em desmatamento
Descrição: Ministério do Meio Ambiente alega que pandemia impactou na
fiscalização, desmate na Amazônia cresceu 9,5% em um ano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ao-stf-governo-nega-omissao-dericardo-salles-em-desmatamento/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 22:33:24
Título: Em comunicado morno, OEA “repudia” invasão do Capitólio mas não
responsabiliza Trump
Descrição: Entidade aliada do atual governo estadunidense não quis se referir ao
ataque como tentativa de golpe, apenas como “atentado contra as instituições,
por manifestantes que desconhecem os recentes resultados eleitorais”
Url :https://revistaforum.com.br/global/em-comunicado-morno-oea-repudia-invasaodo-capitolio-mas-nao-responsabiliza-trump/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 22:06:06
Título: Trump diz que “ama” golpistas que invadiram o Congresso dos EUA
Descrição: O presidente não-reeleito insistiu na tese de que ele foi \roubado\
nas eleições que consagraram Joe Biden como novo mandatário
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-diz-que-ama-golpistas-queinvadiram-o-congresso-dos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 17:50:00
Título: Trabalhador morto com tiro ao levar filho em escolinha de futebol é
homenageado com grafite
Descrição: Rosto de Marcelo Guimarães, assassinado com um tiro no peito, foi
pintado no local onde o crime aconteceu
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhador-morto-com-tiro-ao-levarfilho-em-escolinha-de-futebol-e-homenageado-com-grafite/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 17:33:12
Título: ABI pede impeachment de Eduardo Pazuello: “incompetência, ineficiência e
incapacidade”
Descrição: A entidade defendeu o afastamento do ministro em razão do número
crescente de mortes provocadas pela Covid-19 e pelas incertezas quanto ao plano
de vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/abi-pede-impeachment-de-eduardopazuello-incompetencia-ineficiencia-e-incapacidade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 16:56:14
Título: Trump pode fugir para Escócia antes da posse de Biden como presidente
dos EUA
Descrição: Segundo jornal britânico, aeroporto da ilha recebeu informação de que
deve esperar avião militar estadunidense pousar no local no dia 19 de janeiro,
véspera do início do mandato do democrata

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/trump-pode-fugir-para-escocia-antesda-posse-de-biden-como-presidente-dos-eua/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 16:52:23
Título: Bolsonaro e a estratégia da omissão pública, por Rafael Moreira
Descrição: A quantidade enorme de infectados e óbitos no país está diretamente
relacionada à duração dessa estratégia de puro negacionismo por tanto tempo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-e-a-estrategia-da-omissaopublica-por-rafael-moreira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 16:36:18
Título: Movimentos populares e os desafios de 2021, por Raimundo Bonfim
Descrição: Temos grandes embates pela frente, seja neste ano ou a médio e longo
prazo. São lutas constantes que exigem de nós uma prioridade quase absoluta para
o fortalecimento da base, preparo ideológico das massas e uma disputa de
hegemonia
Url :https://revistaforum.com.br/rede/movimentos-populares-e-os-desafios-de2021-por-raimundo-bonfim/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 16:26:47
Título: Opinião: Bolsominion, o que melhorou na sua vida após a eleição de
Bolsonaro?
Descrição: Perguntas do ator e poeta Adeilton Lima sem a menor intenção de
ofender ninguém
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsominion-o-que-melhorou-na-sua-vidaapos-a-eleicao-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 16:05:12
Título: Você sabia que está sendo manipulado: a guerra entre Bolsonaro e a
Globo, por Raphael Fagundes
Descrição: A indignação manipulada nos leva à revolta contra as coisas erradas.
Bolsonaro apresenta a Globo como uma corporação mentirosa que quer governar o
país em seu lugar e a Globo, por sua vez, apresenta-o como um déspota
antidemocrático
Url :https://revistaforum.com.br/rede/voce-sabia-que-esta-sendo-manipulado-aguerra-entre-bolsonaro-e-a-globo-por-raphael-fagundes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 16:04:47
Título: Hashtag #RecordRacista bomba nas redes após emissora usar Beyoncé em
reportagem sobre magia negra
Descrição: Programa religioso usou o clipe da canção “Black Is King” da cantora
como pano de fundo para reportagem
Url :https://revistaforum.com.br/midia/hashtag-recordracista-bomba-nas-redesapos-emissora-usar-beyonce-em-reportagem-sobre-magia-negra/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 14:32:13
Título: Bolsonaro assume que não sabe o que fazer com o Brasil e diz que vacina
é “falácia da mídia”
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as últimas declarações do
presidente Jair Bolsonaro sobre o Brasil estar quebrado e a vacinação ser uma \
falácia da mídia\, entre outras notícias do dia. Com comentários de Renato Rovai
e apresentação de Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-assume-que-nao-sabe-o-quefazer-com-o-brasil-e-diz-que-vacina-e-falacia-da-midia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-06 13:57:33

Título: Adolescentes gravam sessão de tortura com menina de 14 anos que teria
denunciado amigos criminosos
Descrição: Na residência de uma das agressoras, em Guarantã do Norte, Mato
Grosso, foi praticada tortura física e psicológica como forma de “castigo”, pela
“delação”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/adolescentes-gravam-sessao-de-torturacom-menina-de-14-anos-que-teria-denunciado-amigos-criminosos/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-06 16:05:33
Título: Concurso da USP aglomera 8 mil médicos em meio à fase vermelha – com
aval de Doria
Descrição: Só serviços essenciais deveriam funcionar no final de semana, mas a
universidade manteve o concurso que obrigou candidatos a passarem horas fazendo
prova.The post Concurso da USP aglomera 8 mil médicos em meio à fase vermelha –
com aval de Doria appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/06/concurso-da-usp-aglomera-8-mil-medicosem-meio-a-fase-vermelha-com-aval-de-doria/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-07 03:00:00
Título: Debate dogmático sobre gasto social precisa ultrapassar a Faria Lima e a
Vila Mariana. Entrevista especial com Giuseppe Cocco
Descrição: Na tentativa de propor uma saída, uma terceira via ao debate
polarizado sobre o papel da moeda e do dinheiro em períodos de crise econômica,
social e política, http://www.ihu.unisinos.br/605939-debate-dogmatico-sobregasto-social-precisa-ultrapassar-a-faria-lima-e-a-vila-mariana-entrevistaespecial-com-giuseppe-cocco
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-07 06:49:52
Título: Parler: a \rede social da extrema-direita' usada para mobilizar a
invasão ao Congresso americano
Descrição: Cheios de raiva, em sua maioria desmascarados, os apoiadores do
presidente americano Donald Trump invadiram o prédio do Capitólio na quartafeira. A ação ocorreu após discurso inflamado do republicano convocando os
manifestantes a marcharem até a sede do Congresso dos Estados Unidos.
Imediatamente, a mensagem disseminou nas redes, principalmente pelo Parler, rede
social adotada pela extrema-direita americana e brasileira também.
Url :https://epoca.globo.com/mundo/parler-rede-social-da-extrema-direita-usadapara-mobilizar-invasao-ao-congresso-americano-24827320
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-06 12:43:50
Título: Eleições nos EUA: os americanos que ainda acreditam que Trump ganhou,
mesmo sem provas de fraudes
Descrição: A desconfiança do processo eleitoral entre os partidários de Trump
pode ter implicações para o país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55558992
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-06 11:37:07
Título: Juliano Moreira: o psiquiatra negro que revolucionou o tratamento de
transtornos mentais no Brasil
Descrição: Cientista e professor baiano humanizou o tratamento de pacientes
psiquiátricos no século 20 e lutou contra teses racistas que relacionavam
miscigenação a doenças mentais no Brasil.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55557894
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-06 08:52:37
Título: Bactérias mais resistentes: o perigoso efeito colateral da pandemia de
coronavírus

Descrição: Pesquisadores e instituições como a Organização Mundial da Saúde
(OMS) acreditam que o problema da resistência microbiana, em que germes se
mostram cada vez mais fortes e hábeis em driblar os antibióticos, ficará ainda
pior.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55558176
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-07 01:55:09
Título: Revoltas instigadas por Trump semeiam caos em Washington
Descrição: Milhares de simpatizantes do presidente Trump cercam o Capitólio e
impedem confirmação da vitória do democrata
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-07/revoltas-instigadas-portrump-semeiam-caos-em-washington.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-06 00:00:00
Título: Bolsonaristas silenciam sobre invasão do Congresso dos EUA por
manifestantes pró-Trump
Descrição: Normalmente bastante ativos nas redes sociais, parlamentares
bolsonaristas ainda não se manifestaram sobre a invasão do Congresso dos Estados
Unidos por apoiadores de Donald Trump.Leia mais (01/06/2021 - 18h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/bolsonaristas-silenciam-sobre-invasao-do-congressodos-eua-por-manifestantes-pro-trump.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-06 22:54:00
Título: Rodrigo Maia diz que invasão do Congresso dos EUA representa ato de
desespero de extremistas
Descrição: Incidente também foi repudiado pelo secretário de Relações
Internacionais da Câmara e por líderes de diversos partidos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720197-rodrigo-maia-diz-que-invasao-docongresso-dos-eua-representa-ato-de-desespero-de-extremistas/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-06 22:18:00
Título: Projeto proíbe divulgação de pesquisas eleitorais nos 15 dias anteriores
ao pleito
Descrição: Objetivo é evitar que eleitores se influenciem indevidamente na reta
final da campanha
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/712567-projeto-proibe-divulgacao-depesquisas-eleitorais-nos-15-dias-anteriores-ao-pleito/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-06 21:02:00
Título: Projeto obriga casas noturnas a prestar auxílio a mulher em situação de
risco
Descrição: O texto determina ainda avisos com o telefone da Central de
Atendimento à mulher, o Ligue 180
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/713400-projeto-obriga-casas-noturnas-aprestar-auxilio-a-mulher-em-situacao-de-risco/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-06 16:17:00
Título: Projeto converte BPC em pensão para dependentes e cuidadores em caso de
morte de beneficiário
Descrição: Benefício vai para filhos menores e cuidadores não remunerados de
idosos ou pessoas com deficiência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/719982-projeto-converte-bpc-em-pensaopara-dependentes-e-cuidadores-em-caso-de-morte-de-beneficiario/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2021-01-07 06:00:11
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 7 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (7), marcada pela repercussão da invasão do Capitólio nos EUA, pela
garantia de Pazuello de que o Brasil começará campanha de vacinação ainda em
janeiro e pela formalização de acordo histórico entre Sudão e Israel.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021010716741049-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-7-de-janeiro/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-07 03:56:22
Título: Defesa aérea da Síria é ativada para repelir 'ataque israelense' das
Colinas de Golã (VÍDEO)
Descrição: Síria ativou sua defesa antiaérea para repelir um ataque de foguetes
israelense perto de uma cidade ao sul de Damasco, informou a agência estatal do
país SANA.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021010716740344-defesaaerea-da-siria-e-ativada-para-repelir-ataque-israelense-das-colinas-de-golavideo/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-07 00:14:07
Título: Venezuela lamenta invasão ao Capitólio nos EUA
Descrição: \A Venezuela condena a polarização política e a espiral de violência
que se reflete na profunda crise que os sistemas político e social dos Estados
Unidos atravessam\, diz comunicado do governo de Nicolás Maduro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010716738246-venezuela-lamentainvasao-ao-capitolio-nos-eua/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-06 23:07:51
Título: Em pronunciamento, Pazuello diz que vacinação contra a COVID-19 no
Brasil começa em janeiro
Descrição: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira (6)
que a vacinação contra a COVID-19 no Brasil começará em janeiro e que o país
exportará vacina para países da América Latina.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021010616738054-em-pronunciamentopazuello-diz-que-vacinacao-contra-a-covid-19--no-brasil-comeca-em-janeiro/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-06 09:41:59
Título: Sérvia compra 2 milhões de doses da vacina Sputnik V contra COVID-19
Descrição: Na quarta-feira (6), o Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na
sigla em russo) e as autoridades da Sérvia acordaram o fornecimento de dois
milhões de doses da vacina Sputnik V.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021010616734582-servia-compra-2-milhoesde-doses-da-vacina-sputnik-v-contra-covid-19/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-06 09:35:06
Título: Peru entra em conflito com farmacêutica Pfizer por efeitos colaterais da
vacina
Descrição: O Peru chegou a um impasse com a Pfizer ao negociar acordo para
vacina contra a COVID-19, disse a ministra da Saúde do país, citando conflito
sobre imunidade legal para a empresa farmacêutica que poderia minar a soberania
peruana.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010616734538-peru-entra-emconflito-com-farmaceutica-pfizer-por-efeitos-colaterais-da-vacina/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-06 09:33:01
Título: Confusão generalizada: crocodilos e hipopótamos duelam por farto
banquete na África do Sul

Descrição: Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os
gigantes das águas formam uma confusão generalizada enquanto disputam um farto
banquete no Parque Nacional Kruger sul-africano.
Url :https://br.sputniknews.com/videoclube/2021010616734277-confusaogeneralizada-crocodilos-e-hipopotamos-duelam-por-farto-banquete-na-africa-dosul-video/
Fonte: Xinhua
Título: Quase 4.400 efeitos adversos relatados nos EUA após vacinação da PfizerBioNTech contra COVID-19
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/07/c_139649038.htm

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-iraafirma-ter-evidencia-solida-da-participacao-de-israel-no-assassinato-decientista-nuclear/
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.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021010616733720-bitcoin-estabelecenovo-recorde-e-atinge-us-35-mil/

