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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 19:22:52
Título: Brasil tem 200 mil mortos por covid e registra recorde absoluto de casos
em um dia
Descrição: Óbitos confirmados em 24 horas passam de 1,8 mil, maior marca já 
observada no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/brasil-tem-200-mil-mortos-por-
covid-e-registra-recorde-absoluto-de-casos-em-um-dia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 21:59:04
Título: “Pazuello é a imagem de um militar da ativa do Exército brasileiro: 
incompetente, ignorante, imbecil.”
Descrição: O sociólogo Emir Sader, um dos principais intelectuais progressistas 
do País, disse que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, desmoraliza os
militares da ativa. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pazuello-e-a-imagem-de-um-militar-
da-ativa-do-exercito-brasileiro-incompetente-ignorante-imbecil/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 20:31:02
Título: STF: Pazuello é intimado a comprovar estoque de seringas e agulhas
Descrição: O relator do Supremo intimou o ministro da Saúde, com um prazo de 5 
dias para prestar informações sobre o estoque de insumos para a vacinação
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/stf-pazuello-e-intimado-a-comprovar-
estoque-de-seringas-e-agulhas/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-08 06:57:00
Título: Lockdown: Brasil repete ‘sequência trágica de erros’ da 1ª onda e 
precisa de bloqueio total, diz Miguel Nicolelis
Descrição: \Acabou. A equação brasileira é a seguinte: ou o país entra num 
lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos 
mortos em 2021.\ 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/lockdown-brasil-repete-sequencia-tragica-de-
erros-da-1-onda-precisa-de-bloqueio-total-diz-miguel-nicolelis-24829277
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 18:43:00
Título: Ação no Capitólio revela \conluio\ entre invasores, polícia e secretário
de Defesa
Descrição: A análise é do Partido Socialismo e Libertação dos EUA, que critica 
também declaração esvaziada do presidente eleito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/acao-no-capitolio-revela-
conluio-entre-invasores-policia-e-secretario-de-defesa

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-07 09:09:00
Título: Biomonitoramento: possibilidades e perigos
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/pw/noticia/39236/Biomonitoramento--
possibilidades-e-perigos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 00:04:48
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Título: QAnon: movimento extremista que invadiu Congresso dos EUA possui 
tentáculos no mundo, até no Brasil
Descrição: São cristãos fundamentalistas, odeiam a esquerda e os movimentos 
sociais, e acreditam em um suposto “governo globalista” secreto, que promove a 
pedofilia. Consideram Trump como um verdadeiro super-herói. Quem arrisca dizer 
quem são os ídolos dos seus seguidores no Brasil?
Url :https://revistaforum.com.br/global/qanon-movimento-extremista-que-invadiu-
congresso-dos-eua-possui-tentaculos-no-mundo-ate-no-brasil/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-07 16:18:36
Título: Araújo chama invasores do Capitólio de 'cidadãos do bem' e questiona 
presença de 'infiltrados'
Descrição: Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, repudiou invasão do
Capitólio, sede do legislativo dos EUA, ocorrida na quarta-feira (6), durante 
certificação da vitória de Joe Biden no processo eleitoral. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021010716744214-araujo-chama-invasores-
do-do-capitolio-de-cidadaos-do-bem-e-questiona-presenca-de-infiltrados/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 20:45:15
Título: EUA: Temores de que os últimos dias de Trump representem uma ameaça à 
segurança
Descrição: O ataque à cidadela da democracia americana alimentou um sentimento 
de mau presságio sobre o que o presidente, que possui os códigos nucleares, é 
capaz antes de abrir caminho para Joe Biden em 20 de janeiro.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/eua-temores-de-que-os-ultimos-dias-de-
trump-representem-uma-ameaca-a-seguranca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 01:04:42
Título: Ministros do TSE defendem investigação contra Bolsonaro por insinuação 
de golpe em 2022, diz CNN
Descrição: Em resposta a Bolsonaro, o presidente da Corte, Luis Roberto Barroso,
publicou uma nota condenando a “ilegítima desestabilização das instituições”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministros-do-tse-defendem-
investigacao-contra-bolsonaro-por-insinuacao-de-golpe-em-2022-diz-cnn/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 10:00:46
Título: Balança comercial: queda drástica no fluxo de comércio brasileiro, por 
Luis Nassif
Descrição: As exportações não serão um fator de dinamismo da economia este ano. 
Ainda mais considerando-se a segunda e terceira ondas afetando as grandes 
economias.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/balanca-comercial-queda-drastica-
no-fluxo-de-comercio-brasileiro-por-luis-nassif/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 19:42:14
Título: Ìyálaxé Helaynne Sampaio fala sobre racismo religioso no Dia da 
Liberdade de Culto
Descrição: \As perseguições aos nossos direitos continuam acontecendo de forma 
violenta e desrespeitosa\, avalia Helaynne Sampaio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/iyalaxe-helaynne-sampaio-fala-
sobre-racismo-religioso-no-dia-da-liberdade-de-culto

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-08 03:00:00
Título: “O cristianismo cumprirá uma nova função no mundo que está por nascer”. 
Entrevista especial com Marcel Gauchet
Descrição: Ainda na primeira década dos anos 2000, o mundo se acostumava com a 
popularização da informática, da internet e do mundo online. Vivia-se uma 
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transformação, ainda sem saber muito bem aonde chegar, com profundas implicações
éticas, sociais, econômi [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605700-o-cristianismo-cumprira-uma-nova-funcao-
no-mundo-que-esta-por-nascer-entrevista-especial-com-marcel-gauchet
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 19:35:33
Título: Mata Atlântica foi o bioma com mais espécies ameaçadas de extinção no 
Brasil 
Descrição: Pesquisa do IBGE revela mazelas do ecossistema brasileiro. Para 
especialista, o homem é o vilão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/mata-atlantica-foi-o-bioma-com-
mais-especies-ameacadas-de-extincao-no-brasil

Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-07 19:05:44
Título: Ibama muda edital para agradar fornecedor e atraso pode deixar o órgão 
sem helicópteros para fiscalização
Descrição: Empresa Helisul conseguiu mudança na licitação que favorece seus 
próprios negócios. Agora, pode faltar fiscalização na Amazônia.The post Ibama 
muda edital para agradar fornecedor e atraso pode deixar o órgão sem 
helicópteros para fiscalização appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/07/ibama-muda-edital-para-agradar-
fornecedor-e-atraso-pode-deixar-o-orgao-sem-helicopteros-para-fiscalizacao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 14:47:44
Título: Governo não tem ações básicas para as aldeias e exclui indígenas urbanos
da vacinação
Descrição: Supremo aguarda a quarta versão do planejamento de ações para os 
territórios tradicionais ainda esta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/governo-nao-tem-acoes-basicas-
para-as-aldeias-e-exclui-indigenas-urbanos-da-vacinacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 12:42:07
Título: Após ataques armados, agricultores da Zona da Mata de PE conquistam 
posse de terras
Descrição: No fim de 2020, agricultores foram ameaçados com arma de fogo, três 
famílias garantiram manutenção de posse esta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/apos-ataques-armados-
agricultores-da-zona-da-mata-de-pe-conquistam-posse-de-terras

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 17:09:39
Título: Medo do desemprego é crescente entre os brasileiros, aponta CNI
Descrição: O medo de perder o emprego é crescente entre os brasileiros. A 
preocupação é ainda mais intensa entre mulheres, jovens com idade entre 16 e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/medo-do-desemprego-e-crescente-
entre-os-brasileiros-aponta-cni/

Fonte: Xinhua
Título: Brasil comprará 100 milhões de vacinas chinesas Coronavac
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/08/c_139651852.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 18:53:38
Título: Em Belo Horizonte, 100 famílias são despejadas em plena pandemia e 
período de chuvas
Descrição: PM, Prefeitura de BH e secretaria do governo estadual realizaram a 
ação sem mandado de reintegração de posse
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/em-belo-horizonte-100-familias-
sao-despejadas-em-plena-pandemia-e-periodo-de-chuvas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 18:29:02
Título: Belo Horizonte volta a fechar após bater recorde de covid pós-festas de 
fim de ano
Descrição: Números são os mais altos desde o início da pandemia, com a 
notificação de mais de 4 mil pessoas contaminadas por dia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/belo-horizonte-volta-a-fechar-
apos-bater-recorde-de-covid-pos-festas-de-fim-de-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 18:12:46
Título: Bolsonaro nomeia para Reitoria da Ufpel nome não eleito por comunidade 
acadêmica
Descrição: Presidente escolheu terceira colocada mesmo a lista tríplice sendo 
formada por três membros da chapa vencedora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/bolsonaro-nomeia-para-reitoria-
da-ufpel-nome-nao-eleito-por-comunidade-academica
 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 17:48:43
Título: Mesmo com violações de direitos humanos de refugiados, Belém recebe selo
da ONU
Descrição: Selo foi concedido à gestão de Zenaldo Coutinho (PSDB) já no final de
2020, na transição para gestão de Edmilson (PSOL)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/mesmo-com-violacoes-de-direitos-
humanos-de-refugiados-belem-recebe-selo-da-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 17:12:24
Título: Artigo | A invasão ao Capitólio e o fim da hegemonia dos EUA
Descrição: A invasão do Congresso estadunidense na tarde deste 06 de janeiro de 
2021 é um fato marcante, concordam os analistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/artigo-a-invasao-ao-capitolio-e-
o-fim-da-hegemonia-dos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 16:49:31
Título: Coronavac imuniza 78% e elimina casos graves e mortes por covid, apontam
testes
Descrição: Instituto Butantan diz que vai pedir autorização para uso emergencial
à Anvisa esta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/coronavac-imuniza-78-e-elimina-
casos-graves-e-mortes-por-covid-apontam-testes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 14:51:10
Título: Guarda-vidas é afastado após denunciar precariedade na pandemia, praias 
estão lotadas
Descrição: Emílio Freire criticou infraestrutura, forma de contratação e 
condições sanitárias no litoral catarinense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/guarda-vidas-e-afastado-apos-
denunciar-precariedade-na-pandemia-praias-estao-lotadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 14:50:36
Título: Entenda por que o cargo de presidente da Câmara é tão visado no jogo 
político 
Descrição: Poder de decisão e prerrogativas institucionais do cargo estão entre 
os elementos de destaque
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/entenda-por-que-o-cargo-de-
presidente-da-camara-e-tao-visado-no-jogo-politico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 13:00:00
Título: RS chega à marca de 9.200 óbitos e mais de 75% de leitos de UTI ocupados
Descrição: No segundo dia seguido, estado registra mais de 5 mil novos casos 
confirmados, país deve atingir 200 mil mortes em breve
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/rs-chega-a-marca-de-9-200-
obitos-e-mais-de-75-de-leitos-de-uti-ocupados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 12:01:38
Título: Índia | Camponeses prometem marchar até capital se governo não atender 
suas demandas
Descrição: Organizações do campo divulgaram um calendário de mobilização que vai
até 26 de janeiro, Dia da República no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/india-camponeses-prometem-
marchar-ate-capital-se-governo-nao-atender-suas-demandas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 07:53:07
Título: Por que até a irmã de Guedes está em campanha contra \reforma 
tributária\ do governo
Descrição: Elizabeth Guedes preside a Associação Nacional de Universidades 
Particulares, que alerta para riscos da atual proposta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/por-que-ate-a-irma-de-guedes-
esta-em-campanha-contra-reforma-tributaria-do-governo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-07 07:51:59
Título: Com investimentos públicos, Maranhão lidera geração de empregos no 
Nordeste
Descrição: Apesar do desemprego nacional em alta, políticas públicas locais 
garantiram saldo positivo no número de vagas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/07/com-investimentos-publicos-
maranhao-lidera-geracao-de-empregos-no-nordeste
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 23:18:59
Título: PT entra com novo pedido de impeachment de Bolsonaro
Descrição: A Bancada do Partido dos Trabalhadores decidiu na tarde desta quinta-
feira (7) entrar com novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. 
Desta vez o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-entra-com-novo-pedido-de-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 22:56:55
Título: Brasil ultrapassa 200 mil mortes por Covid-19 enquanto Bolsonaro faz 
campanha contra vacina
Descrição: O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (7) que o Brasil 
chegou a 200.498 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Enquanto isso, 
numa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/brasil-ultrapassa-200-mil-mortes-
por-covid-19-enquanto-bolsonaro-faz-campanha-contra-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 21:24:00
Título: Ministério da Saúde assina acordo com Butantan por 100 milhões de doses 
da CoronaVac
Descrição: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta quinta-feira 
que a pasta assinou contrato para a aquisição dos 100 milhões de doses da vacina
CoronaVac 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ministerio-da-saude-assina-acordo-
com-butantan-por-100-milhoes-de-doses-da-coronavac/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 20:48:54
Título: Petistas pedem investigação de Bolsonaro por ameaça de golpe em 2022
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e os 
líderes das Bancadas do partido na Câmara, deputado Enio Verri (PR), e no 
Senado, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/petistas-pedem-investigacao-de-
bolsonaro-por-ameaca-de-golpe-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 20:20:12
Título: Maia critica fala de Bolsonaro sobre urnas eletrônicas
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou
quinta-feira (7) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por voltar a colocar 
em dúvida as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/maia-critica-fala-de-bolsonaro-
sobre-urnas-eletronicas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 18:11:02
Título: PDT protocola notícia-crime contra Bolsonaro no STF
Descrição: Carlos Lupi e Ciro Gomes, presidente e vice-presidente nacionais do 
PDT, protocolaram na manhã hoje (7), no Supremo Tribunal Federal (STF), uma 
notícia-crime contra o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pdt-protocola-noticia-crime-contra-
bolsonaro-no-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 17:35:20
Título: UNE e UBES pedem suspensão das provas do ENEM devido aumento da Covid-19
Descrição: A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a UBES (União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas), em nota, pediram nova suspensão das provas do ENEM em
virtude 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/une-e-ubes-pedem-suspensao-das-
provas-do-enem-devido-aumento-da-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 16:34:59
Título: Bolsonaro chama Bonner de “sem vergonha” e “canalha”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou nesta quinta-feira 
(7) o jornalista William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, de sem 
vergonha e “canalha” durante conversa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-chama-bonner-de-sem-
vergonha-e-canalha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 14:14:00
Título: Reprovação ao governo Bolsonaro cresce em 2021 e chega a 52%, mostra 
pesquisa
Descrição: Pesquisa PoderData/Grupo Bandeirantes divulgada nesta quinta-feira 
(7) mostra que a reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) subiu neste início de 2021. Segundo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/reprovacao-ao-governo-bolsonaro-
cresce-em-2021-e-chega-a-52-mostra-pesquisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-07 11:27:07
Título: Doria diz que tentativa de golpe nos EUA é alerta para o Brasil, 
Bolsonaro fica com a orelha vermelha
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), condenou a invasão do 
Congresso dos Estados Unidos e disse que o vandalismo foi liderado daqueles que 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/doria-diz-que-tentativa-de-golpe-
nos-eua-e-alerta-para-o-brasil-bolsonaro-fica-com-a-orelha-vermelha/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 09:00:20
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Covid: A OMS pede medidas mais duras para conter a variante 
&#8216,alarmante&#8217, Mais de 400 BBC News  Mundo Ceticismo quanto à vacinação
entre médicos desperta alarme na Europa e nos EUA 3K Financial Times  página 
inicial dos EUA Economia Emprego: A demanda por trabalhadores no Reino Unido 
aumenta em dezembro 20 BBC News 37min Negócios Boeing [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-145/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 21:01:42
Título: Coronavírus: OMS diz que os países mais pobres podem receber as vacinas 
em semanas
Descrição: Covax, o esforço global de aquisição e distribuição de vacinas, 
fechou acordos para garantir dois bilhões de doses - e a primeira delas começará
a ser lançada dentro de semanas, disse a chefe de vacinas da OMS, Kate O'Brien.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-oms-diz-que-os-paises-
mais-pobres-podem-receber-as-vacinas-em-semanas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 20:18:17
Título: Ernesto Araújo defende apoiadores de Trump: “cidadãos de bem”
Descrição: E defendeu \duvidar da idoneidade de um processo eleitoral\, que 
segundo o chanceler do governo Bolsonaro, \NÃO significa rejeitar a democracia\
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/ernesto-araujo-defende-apoiadores-de-
trump-cidadaos-de-bem/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 18:51:15
Título: O direito à literatura e os meios para a resistência, por Arnaldo 
Cardoso
Descrição: Por parecer-nos muito oportuna, destacamos da obra de Candido a tese 
exposta no texto “Direito à literatura”, de 1988, defendendo que esse direito 
deve ser integrado ao rol dos direitos humanos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/o-direito-a-literatura-e-os-meios-para-a-
resistencia-por-arnaldo-cardoso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 18:34:57
Título: Réquiem para uma república em estado terminal, por Fábio de Oliveira 
Ribeiro
Descrição: O Carnacoxinha gringo que ocorreu em 06/01/2020 pode ser considerado 
uma irrupção superficial da doença em estado avançado que comprometeu o 
republicanismo norte-americano.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/requiem-para-uma-republica-em-estado-
terminal-por-fabio-de-oliveira-ribeiro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 18:29:58
Título: Porque o Império não deseja um governo fascista no Brasil, por Rogério 
Maestri
Descrição: A resposta é simples, governos fascistas tendem em alguns momentos a 
se tornarem militaristas e nacionalistas
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/porque-o-imperio-nao-deseja-um-governo-
fascista-no-brasil-por-rogerio-maestri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-07 16:54:04
Título: Morre o cantor Genival Lacerda, o ‘medalhão do forró’
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Descrição: O artista nasceu em 1931, em Campina Grande, na Paraíba e, desde que 
o forró entrou forte no cenário musical, ele se dizia um ‘medalhão do forró’, 
por ser o mais velho representante do ritmo.
Url :https://jornalggn.com.br/memoria/morre-o-cantor-genival-lacerda-o-medalhao-
do-forro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 09:22:26
Título: Policial é a quinta vítima da invasão de “terroristas” apoiadores de 
Trump ao Capitólio
Descrição: Biden declarou que os partidários de Donald Trump, que invadiram o 
Congresso do país nesta quarta, “não eram manifestantes”, e sim “terroristas 
domésticos”
Url :https://revistaforum.com.br/global/policial-e-a-quinta-vitima-da-invasao-
de-terroristas-apoiadores-de-trump-ao-capitolio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 01:51:13
Título: OMS informa que 22 países da Europa já registraram casos da nova cepa do
coronavírus
Descrição: Diretor regional da entidade pediu às autoridades do continente que 
“aumentem as medidas de segurança e estejam atentos a possíveis novas variações 
desse vírus mutante”
Url :https://revistaforum.com.br/global/oms-informa-que-22-paises-da-europa-ja-
registraram-casos-da-nova-cepa-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 23:47:04
Título: Justiça derruba decreto de Doria que tira gratuidade no transporte para 
idosos
Descrição: Em conjunto, Doria e Covas acabaram com o passe livre para pessoas 
entre 60 e 64 anos, decisão da Justiça, no entanto, derruba apenas decreto do 
governador, não interferindo no projeto do prefeito que acabou com a gratuidade 
também nos ônibus da capital paulista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-derruba-decreto-de-doria-que-
tira-gratuidade-no-transporte-para-idosos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 23:19:42
Título: TJ-SP tira juiz que menosprezou lei Maria da Penha da Vara da Família
Descrição: Em audiência, magistrado disse: “Se tem lei Maria da Penha, não tô 
nem aí. Ninguém agride ninguém de graça”, corregedoria apura caso
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/tj-sp-tira-juiz-que-menosprezou-lei-
maria-da-penha-da-vara-da-familia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 21:50:44
Título: Impedido de embarcar no metrô, homem negro perde consulta, passa mal e 
denuncia “cárcere privado”
Descrição: Emílio Aguiar, que faz um tratamento contra a depressão, denunciou 
constrangimento por parte de funcionários do Metrô de São Paulo e registrou 
Boletim de Ocorrência: \Foi racismo, não tem outra palavra\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/impedido-de-embarcar-no-metro-homem-
negro-perde-consulta-passa-mal-e-denuncia-carcere-privado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 21:17:41
Título: Mandetta provoca Pazuello ao parabenizar Butantan por CoronaVac
Descrição: O ex-ministro da Saúde celebrou a apresentação dos resultados dos 
testes do imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-provoca-pazuello-ao-
parabenizar-butantan-por-coronavac/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-07 21:08:21
Título: PDT vai ao STF para que tese jurídica da legítima defesa da honra vire 
inconstitucional
Descrição: Segundo a legenda, Tribunais do Júri têm absolvido feminicidas com 
base em interpretação equivocada do Código Penal, tese ficou famosa no 
julgamento de Doca Street pelo assassinato de Ângela Diniz
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pdt-vai-ao-stf-para-que-tese-juridica-
da-legitima-defesa-da-honra-vire-inconstitucional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 18:29:12
Título: Pesquisador da Fiocruz denuncia transferência clandestina de pacientes 
com Covid para Manaus
Descrição: Segundo Jessem Orellana, isso ocorre porque 61 cidades do interior do
Amazonas não têm leitos de UTI: “Muitas dessas pessoas devem estar morrendo em 
trânsito”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pesquisador-da-fiocruz-denuncia-
transferencia-clandestina-de-pacientes-com-covid-para-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 17:47:16
Título: Elon Musk, que patrocinou golpe na Bolívia, bate R$ 1 trilhão e se torna
a pessoa mais rica do mundo
Descrição: Dono da Tesla, Elon Musk superou Jeff Bezos, fundador da Amazon, que 
liderava o ranking desde 2017
Url :https://revistaforum.com.br/global/elon-musk-que-patrocinou-golpe-na-
bolivia-bate-r-1-trilhao-e-se-torna-a-pessoa-mais-rica-do-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 17:27:59
Título: Lula manda recado a Pazuello: “Sempre é tempo de parar de fazer bobagem”
Descrição: O ex-presidente reagiu com críticas ao pronunciamento do ministro da 
Saúde de Jair Bolsonaro em rede nacional
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-manda-recado-a-pazuello-sempre-e-
tempo-de-parar-de-fazer-bobagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 16:30:07
Título: Felipe Neto desafia Bolsonaro e “familiares inúteis”: “Cadê as provas de
fraude nas eleições de 2018?”
Descrição: O presidente voltou a falar sobre fraudes nas eleições ao comentar 
invasão do Congresso americano
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-desafia-bolsonaro-e-
familiares-inuteis-cade-as-provas-de-fraude-nas-eleicoes-de-2018/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 16:22:10
Título: Com 3.865 mortos em 24h, EUA veem democracia balançar e Trump pode ser 
afastado, por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: Mundo assistiu perplexo à invasão do 
Congresso norte-americano, que terminou com quatro mortos. Número diário de 
mortes pelo vírus bateu recorde durante o trágico dia para democracia dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/rede/com-3-865-mortos-em-24h-eua-veem-
democracia-balancar-e-trump-pode-ser-afastado-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 15:46:53
Título: A masculinidade ancestral e a extrema direita
Descrição: Além do ódio à democracia, a masculinidade fracassada e destronada é 
marca dos grupos da extrema direita contemporânea
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/a-masculinidade-ancestral-e-a-extrema-
direita/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-07 14:39:41
Título: Haddad provoca Bolsonaro nas redes e diz que seu governo vai terminar 
mal
Descrição: Tuíte do ex-prefeito foi feito ao comentar invasão do Capitólio nesta
quarta, em Washington
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-provoca-bolsonaro-nas-
redes-e-diz-que-seu-governo-vai-terminar-mal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-07 13:23:43
Título: Padre Júlio Lancellotti posta foto com travestis: “Acolher sempre, 
discriminar nunca”
Descrição: Pároco já foi filmado beijando os pés de uma transsexual enquanto 
pedia desculpas pela intolerância e desrespeito. Reveja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/padre-julio-lancellotti-posta-foto-
com-travestis-acolher-sempre-discriminar-nunca/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-07 23:15:03
Título: Por que vizinhos latinos já vacinam contra covid-19
Descrição: Antes mesmo de 2021 começar, Argentina, Chile, México e Costa Rica já
haviam começado a vacinar suas populações contra o coronavírus.The post Por que 
vizinhos latinos já vacinam contra covid-19 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/07/vacina-covid-vizinhos-latinos/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-08 03:00:00
Título: Clarice Lispector – 100 anos: uma leitura contra as angústias dos tempos
pandêmicos. Entrevista especial com Emilia Amaral
Descrição: Nascida em 10 de dezembro de 1920, Clarice Lispector é, sem dúvidas, 
um dos principais nomes da http://www.ihu.unisinos.br/605975-clarice-lispector-
100-anos-uma-leitura-contra-as-angustias-dos-tempos-pandemicos-entrevista-
especial-com-emilia-amaral
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-08 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: IHU Notícias
Data: 2021-01-07 03:00:00
Título: Debate dogmático sobre gasto social precisa ultrapassar a Faria Lima e a
Vila Madalena. 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-sobre-
gasto-social-precisa-ultrapassar-a-faria-lima-e-a-vila-madalena-entrevista-
especial-com-giuseppe-cocco
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-08 07:00:36
Título: E-books e sebos virtuais são opções para ler mais em 2021, sem gastar 
muito
Descrição: A pandemia fez com que as atividades de lazer se concentrassem mais 
dentro de casa, e uma das melhores opções de entretenimento durante o isolamento
social é a leitura. Para quem deseja ampliar esse hábito em 2021, mas não quer 
ou não pode gastar muito dinheiro, apostar em e-books e até mesmo em sebos 
virtuais pode ser uma opção. — Livros virtuais são bem mais acessíveis, a 
diferença é muitas vezes de 90% em relação a um livro físico novo. T
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Url :https://oglobo.globo.com/economia/como-economizar/e-books-sebos-virtuais-
sao-opcoes-para-ler-mais-em-2021-sem-gastar-muito-24829210
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-08 06:52:30
Título: Morre policial ferido por defensores de Trump durante invasão do 
Capitólio
Descrição: WASHINGTON — Um oficial da Polícia do Capitólio não resistiu e morreu
em consequência dos ferimentos sofridos na quarta, durante a invasão à sede do 
Congresso americano, em Washington, por simpatizantes do presidente Donald 
Trump. Segundo as autoridades, o agente Brian Sicknick \respondia aos distúrbios
na quarta-feira no Capitólio e foi ferido enquanto enfrentava fisicamente os 
manifestantes\, informou a Polícia do Capitólio em um comunicado.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/morre-policial-ferido-por-defensores-de-
trump-durante-invasao-do-capitolio-24829276
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-08 06:57:00
Título: Lockdown: Brasil repete ‘sequência trágica de erros’ da 1ª onda e 
precisa de bloqueio total, diz Miguel Nicolelis
Descrição: \Acabou. A equação brasileira é a seguinte: ou o país entra num 
lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos 
mortos em 2021.\ Essa mensagem foi escrita no Twitter pelo neurocientista Miguel
Nicolelis, mundialmente famoso por suas pesquisas sobre a interface entre 
cérebros e máquinas.Professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, 
Nicolelis foi um dos criadores do Projeto Mandacaru, grupo formado por 
voluntários das mais diversas áreas que dá orientação e consultoria sobre o 
enfrentamento da pandemia aos nove Estados que compõem a região Nordeste.Nessa 
entrevista para a BBC News Brasil, o neurocientista avalia a repercussão de sua 
mensagem no Twitter e aponta a sequência de erros que colocam o país em segundo 
lugar no ranking de mortes por covid-19 no mundo.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/lockdown-brasil-repete-sequencia-tragica-de-
erros-da-1-onda-precisa-de-bloqueio-total-diz-miguel-nicolelis-24829277
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-08 07:00:46
Título: Pazuello assinou documento preparatório para iniciar revogaço da saúde 
mental no SUS
Descrição: Eduardo Pazuello assinou uma minuta para iniciar um revogaço da saúde
mental no Sistema Único de Saúde (SUS) em 3 de dezembro.O primeiro documento 
preparatório da portaria mostrava que seriam anuladas pelo menos 17 medidas de 
saúde mental.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pazuello-assinou-documento-
preparatorio-para-iniciar-revogaco-da-saude-mental-no-sus-24829085
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-08 08:39:06
Título: Lockdown: Brasil repete ‘sequência trágica de erros’ da 1ª onda e 
precisa de bloqueio total, diz Miguel Nicolelis
Descrição: Neurocientista brasileiro, que faz parte do Comitê de Combate ao 
Coronavírus do Consórcio Nordeste, defende 2 ou 3 semanas de bloqueio para 
conter doença.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55579329
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-08 09:07:19
Título: 'Nada vai nos parar': a última mensagem de Ashli Babbitt, a ex-militar 
morta na invasão ao Congresso dos EUA
Descrição: A mulher de 35 anos é uma das cinco pessoas que morreram durante 
insurreição armada no Capitólio.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55581724
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-08 08:55:09
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Título: Invasão do Capitólio: por dentro do ato pró-Trump que levou a ação 
violenta e histórica no Congresso dos EUA
Descrição: Correspondente da BBC News Brasil em Washington conta o que viu de 
perto – do ato com discurso inflamado de Trump, pedindo aos apoiadores que 
fossem até o Congresso, até a invasão. Cinco pessoas morreram.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55586296
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-07 23:21:30
Título: 'Tribalismo masculino': a seita violenta ligada ao 'viking' em invasão 
ao Congresso dos EUA
Descrição: Grupo que prega discurso violento contra mulheres e gays adotou 
vestimenta como uma espécie de elogio aos primórdios da humanidade, segundo 
especialista.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55582226
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-07 18:49:30
Título: Trump e a invasão ao Congresso: o que é a 25ª emenda, citada em pedidos 
para afastar o presidente
Descrição: Apenas 13 dias antes do fim do mandato, há apelos para remover o 
presidente dos EUA, Donald Trump, do cargo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55578201
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-07 11:18:44
Título: Autogolpe de Trump fracassou por não ter apoio militar, diz Steven 
Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem
Descrição: Para o professor de governabilidade da Universidade Harvard, Steven 
Levitsky, a invasão do Congresso foi uma resposta a \quatro anos de descrédito e
deslegitimação da democracia\ por parte do Partido Republicano e de Trump.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55572857
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-08 02:18:31
Título: Democratas pressionam por destituição imediata de Trump, que agora 
promete transição pacífica
Descrição: Pelosi afirma que o ataque de quarta-feira foi “uma tentativa de 
golpe” e que o presidente republicano “não deve permanecer no cargo nem mais um 
minuto”. Pressionado, Trump concede derrota
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-08/lideres-democratas-
pressionam-por-destituicao-imediata-de-trump-que-promete-transicao-pacifica.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-07 00:00:00
Título: Fátima Bezerra pede a Bolsonaro que professores sejam vacinados antes
Descrição: A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), enviou 
ofício a Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (7), solicitando que os 
profissionais de educação sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação. 
Bezerra, que assina o documento como professora, afirma que é fundamental para a
retomada das aulas.Leia mais (01/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/fatima-bezerra-pede-a-bolsonaro-que-professores-
sejam-vacinados-antes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-07 00:00:00
Título: Santos Cruz diz que militares não embarcariam em golpe em 2022, mas pede
ação da Justiça
Descrição: Apesar dos acenos de Bolsonaro às forças policiais e militares, o 
general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de 
Governo de Jair Bolsonaro, não vê risco de apoio a golpe em 2022 no Brasil.Leia 
mais (01/07/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/santos-cruz-diz-que-militares-nao-embarcariam-em-
golpe-em-2022-mas-pede-acao-da-justica.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-07 22:07:00
Título: Projeto do Senado permite contratações de pessoal em cinco universidades
federais
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/718039-projeto-do-senado-permite-
contratacoes-de-pessoal-em-cinco-universidades-federais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-07 19:44:00
Título: Para Maia, frase de Bolsonaro sobre fraude em eleição no Brasil é ataque
gravíssimo ao TSE
Descrição: Parlamentares do PT entraram com representações no TSE e na PGR 
pedindo a responsabilização penal do presidente da República
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720337-para-maia-frase-de-bolsonaro-
sobre-fraude-em-eleicao-no-brasil-e-ataque-gravissimo-ao-tse/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-08 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 8 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (8), marcada pelo total de 200 mil óbitos no Brasil, pela vacinação 
e suas expectativas, pela criação do novo território marítimo venezuelano e pela
condenação de Trump da invasão do Capitólio.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021010816746790-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-8-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-07 18:40:26
Título: Pentágono condena violência no Capitólio e promete transferência de 
poder pacífica para Biden
Descrição: O secretário interino de Defesa, Chris Miller, condenou a violência 
de quarta-feira (6) no Capitólio e prometeu uma transferência pacífica do poder 
para o presidente eleito Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010716745095-pentagono-condena-
violencia-no-capitolio-e-promete-transferencia-de-poder-pacifica-para-biden/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-07 18:33:40
Título: Maryland mobiliza Guarda Nacional para cerimônia de posse de Biden nos 
EUA
Descrição: A Guarda Nacional no estado de Maryland permanecerá mobilizada em 
Washington durante a posse do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, em 20 de 
janeiro e pelo restante do mês, para garantir uma transição pacífica, disse hoje
(7) o governador.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010716745078-maryland-mobiliza-
guarda-nacional-para-cerimonia-de-posse-de-biden-nos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-07 18:26:54
Título: Pesquisa: 63% dos norte-americanos culpam Trump pela invasão ao 
Capitólio
Descrição: Uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (7) revelou que 63% dos 
norte-americanos culpa o presidente Donald Trump pela invasão ao Capitólio dos 
Estados Unidos nesta quarta-feira (6).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010716744961-pesquisa-63-dos-norte-
americanos-culpam-trump-pela-invasao-ao-capitolio/
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