
       Boletim de Notícias – Brasil - 09/01/2021
              www.labdadosbrasil.com

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-01-09
Título: EUA: Presidente da Câmara pede garantias a militares de que Trump não 
vai ordenar ataque nuclear
Descrição: Pelosi se reuniu com general para 'para evitar que um presidente 
instável inicie hostilidades militares ou ordene um ataque nuclear'
Url : https://operamundi.uol.com.br/eleicoes-2020-nos-eua/68022/eua-presidente-
da-camara-pede-garantias-a-militares-de-que-trump-nao-vai-ordenar-ataque-nuclear

Fonte: Notícias do mundo | The Guardian
Data: 2021-01-08 19:26:06
Título: Pelosi falou com o principal líder militar para garantir que Trump não 
pudesse lançar um ataque nuclear
Descrição: Presidente da Câmara dos Representantes chamado General Mark Milley, 
Presidente do Estado-Maior Conjunto, 'para discutir as precauções disponíveis' 
sobre a política americana: atualizações ao vivo Nancy Pelosi falou com o chefe 
de ataque do Exército dos EUA durante seus últimos dias no cargo. Relacionado: 
Esforço para impeachment Trump novamente acelera após 'tentativa de golpe' no 
Capitólio. Continue lendo ...
Url: https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/08/pelosi-trump-nuclear-codes-
attack-milley

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-09 05:55:37
Título: Ex-funcionário da CIA diz que Trump pode ser removido para evitar guerra
com Irã
Descrição: O atual presidente Donald Trump pode ser removido do cargo antes da 
tomada de posse do presidente eleito Joe Biden em 20 de janeiro a fim de evitar 
o risco de uma guerra contra o Irã, disse Philip Giraldi à Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021010916750455-ex-funcionario-da-cia-
diz-que-trump-pode-ser-removido-para-evitar-guerra-com-ira/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-08 20:52:36
Título: Nas redes, influenciadores bolsonaristas investigados por atos 
antidemocráticos apoiam invasão do Capitólio nos EUA
Descrição: Para pesquisador David Nemer bolsonaristas \trouxeram o conflito 
americano para o Brasil\
Url :https://apublica.org/2021/01/nas-redes-influenciadores-bolsonaristas-
investigados-por-atos-antidemocraticos-apoiam-invasao-do-capitolio-nos-eua/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-08 18:00:08
Título: Invasão do Capitólio foi abertamente planejada, mas ignorada pela 
polícia
Descrição: Apesar dos bilhões de dólares gastos em inteligência e vigilância, as
forças de segurança dos EUA permitiram que uma multidão armada pró-Trump 
saqueasse o Capitólio.The post Invasão do Capitólio foi abertamente planejada, 
mas ignorada pela polícia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/08/invasao-capitolio-ignorada-policia-eua/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 17:17:03
Título: Desmatamento florestal sobe 82% no governo Bolsonaro
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Descrição: Área com alerta de cortes totaliza 8.426 km² na Amazônia Legal, 
apesar da queda de 8%, volume é superior ao contabilizado em todo o período 
Dilma/Temer
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/desmatamento-florestal-sobe-82-no-governo-
bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 21:51:41
Título: EXCLUSIVO: Hebe de Bonafini defende legado de Lula e prega maior 
mobilização no Brasil
Descrição: A líder das Mães da Praça de Maio concedeu entrevista exclusiva ao 
programa Fórum América Latina, que vai ao ar na próxima segunda, confira um 
trecho
Url :https://revistaforum.com.br/global/exclusivo-hebe-de-bonafini-defende-
legado-de-lula-e-prega-maior-mobilizacao-no-brasil/
 
Fonte: Xinhua
Título: Descoberto no Brasil o primeiro caso de reinfecção no mundo com uma 
mutação de COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/09/c_139654220.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 19:17:54
Título: Covid-19 já infectou mais de oito milhões de pessoas no Brasil
Descrição: Avanço da pandemia está mais rápido e em apenas 23 dias, o país 
registrou mais de um milhão de casos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/covid-19-ja-infectou-mais-de-
oito-milhoes-de-pessoas-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 18:53:32
Título: Vacinas: Brasil precisa garantir proteção a maior número de pessoas, diz
especialista
Descrição: Com dois imunizantes em fase de aprovação, Brasil pode desafogar rede
de saúde, mas ainda não garante imunidade coletiva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/vacinas-e-preciso-garantir-
protecao-a-maior-numero-de-pessoas-diz-especialista

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 18:42:54
Título: SP descarta adiar início da vacinação por eventual atraso do Ministério 
da Saúde
Descrição: \Em todas as campanhas vacinais, especialmente na de gripe, São Paulo
se antecipou ao programa nacional de imunização. Não será diferente neste 
momento\, diz secretário de Saúde
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sp-descarta-adiar-inicio-da-vacinacao-por-
eventual-atraso-do-ministerio-da-saude/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 16:44:15
Título: Vacina contra covid: Fiocruz pede autorização para uso de 2 milhões de 
doses
Descrição: Anvisa recebeu pedido também do Instituto Butantan, nesta sexta (8)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/covid-fiocruz-pede-autorizacao-
para-uso-de-2-milhoes-de-doses-de-vacinas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 15:33:37
Título: STF proíbe governo federal de requisitar seringas e agulhas compradas 
por Doria
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Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
proibiu nesta sexta-feira (8) o governo federal de requisitar seringas, agulhas 
e outros insumos comprados pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/stf-proibe-governo-federal-de-
requisitar-seringas-e-agulhas-compradas-por-doria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 13:33:24
Título: “O Brasil tinha todas as condições de ter a sua própria vacina”, diz 
Miguel Nicolelis
Descrição: Pesquisador também afirmou que governo Federal repete erros da 
primeira onda e que se sente \um cientista na Idade Média perseguido pela 
Inquisição\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-brasil-tinha-todas-as-condicoes-de-
ter-a-sua-propria-vacina-diz-miguel-nicolelis/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-08 13:50:57
Título: WhatsApp compartilhará com o Facebook os dados de usuários de fora da 
União Europeia
Descrição: Serviço de mensagens instantâneas começa a enviar avisos para alertar
sobre as mudanças em sua política de privacidade
Url :https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-01-08/whatsapp-compartilhara-com-
o-facebook-os-dados-de-usuarios-de-fora-da-uniao-europeia.html

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 23:07:35
Título: Augusto Aras viabiliza compartilhamento de dados sigilosos da Lava Jato
Descrição: Portaria assinada nesta sexta-feira permite acesso de informações aos
integrantes do Ministério Público Federal pelo Brasil
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/augusto-aras-viabiliza-compartilhamento-
de-dados-sigilosos-da-lava-jato/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 19:09:14
Título: Defensoria da União pede adiamento do Enem, UNE e Ubes fazem coro pela 
mudança
Descrição: Autor do pedido enviado à Justiça Federal de SP alega falta de 
clareza nos protocolos sanitários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/defensoria-da-uniao-pede-
adiamento-do-enem-une-e-ubes-fazem-coro-pela-mudanca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 18:55:56
Título: Caravana de comemoração dos 62 anos da Revolução Cubana chega a Havana
Descrição: Reedição da Caravana da Liberdade refaz o trajeto percorrido pelo 
Exército Rebelde, comandado por Fidel Castro, em 1959
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/caravana-de-comemoracao-dos-62-
anos-da-revolucao-cubana-chega-a-havana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 15:27:17
Título: Projeto de renda mínima proposto por prefeito do PSOL é aprovado em 
Belém (PA)
Descrição: 34 vereadores votaram a favor da proposta,  um voto não foi computado
por problemas técnicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/projeto-de-renda-minima-
proposto-por-prefeito-do-psol-e-aprovado-em-belem-pa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 14:08:51
Título: Artigo | \Es ley!\: Argentina a favor do aborto legal, seguro e gratuito
Descrição: Ativista argentina residente no Brasil fala sobre a descriminalização
da interrupção da gravidez na Argentina
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/artigo-es-ley-argentina-a-favor-
do-aborto-legal-seguro-e-gratuito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 13:59:44
Título: Robôs que dançam: o que a propaganda divertida tem a ver com a indústria
da guerra?
Descrição: Dançando ao som \Do You Love Me\, os robôs Atlas e LS3 divertem, mas 
foram desenvolvidos para situações de guerra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/robos-que-dancam-o-que-a-
propaganda-divertida-tem-a-ver-com-a-industria-belica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 12:09:51
Título: Bolívia retoma proposta de criação de Instituto Ibero-Americano de 
Línguas Indígenas
Descrição: A iniciativa do país sul-americano, promovida pela UNESCO, foi 
interrompida durante um ano devido ao golpe de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/bolivia-retoma-proposta-de-
criacao-de-instituto-ibero-americano-de-linguas-indigenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 09:52:00
Título: Cuidado extra: verão favorece propagação de vírus transmitidos pelo 
Aedes aegypti 
Descrição: Dengue, zika e chikungunya preocupam autoridades em plena pandemia de
covid 19, Fiocruz lança cartilha de prevenção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/cuidados-redobrados-verao-
favorece-propagacao-de-virus-transmitidos-aedes-aegypti
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-08 07:41:13
Título: Se queimadas continuarem, Pantanal tende a virar um deserto, afirma 
biólogo
Descrição: Para Gustavo Figueroa, do SOS Pantanal, sequências de eventos 
climáticos e governamentais põem o bioma em alerta máximo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/08/se-queimadas-continuarem-
pantanal-tende-a-virar-um-deserto-afirma-biologo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-09 03:23:31
Título: Depois do estrago, Twitter disse que baniu Donald Trump
Descrição: Depois do estrago, o Twitter disse na sexta-feira que suspendeu 
permanentemente o presidente Trump de seu serviço devido ao risco de mais 
incitação à violência, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/depois-do-estrago-twitter-disse-
que-baniu-donald-trump/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 20:38:48
Título: Situação de Trump se complica: ou renuncia ou será impichado pelo 
Congresso
Descrição: A 12 dias de deixar o cargo, o presidente Donald Trump está sendo 
pressionado para renunciar imediatamente sob pena de ser removido à força da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/situacao-de-trump-se-complica-ou-
renuncia-ou-sera-impichado-pelo-congresso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 17:53:18
Título: Trump diz que não participará da posse de Biden
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje (8) que 
não participará da posse do presidente eleito Joe Biden. “A todos os que me 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/trump-diz-que-nao-participara-da-
posse-de-biden/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 13:48:47
Título: Ainda há tempo para Rodrigo Maia aceitar o impeachment de Jair Bolsonaro
Descrição: As declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
contrárias ao presidente Jair Bolsonaro, soam como palavras ao vento. O 
parlamentar criticou ontem o mandatário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ainda-ha-tempo-para-rodrigo-maia-
aceitar-o-impeachment-de-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 13:35:30
Título: Santos Cruz descarta apoio dos militares a golpe em 2022: “Não dão 
suporte a aventureiros”
Descrição: O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da 
Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse à Folha 
de S.Paulo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/santos-cruz-descarta-apoio-dos-
militares-a-golpe-em-2022-nao-dao-suporte-a-aventureiros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 11:58:28
Título: “Pede pra sair”, diz capa da revista IstoÉ, Bolsonaro se irrita com 
alegoria
Descrição: A revista IstoÉ traz na capa desta sexta-feira (8) uma montagem do 
filme Tropa de Elite em que o personagem de Wagner Moura [Capitão Nascimento] 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pede-pra-sair-diz-capa-da-revista-
istoe-bolsonaro-se-irrita-com-alegoria/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 11:29:05
Título: Requião lança movimento oposicionista “Me chama que eu vou” para a 
disputa pelo governo do Paraná [vídeo]
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), durante uma live, nesta 
quinta-feira (7), lançou o movimento oposicionista Me chama que eu vou para a 
disputa pelo governo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/requiao-lanca-movimento-
oposicionista-me-chama-que-eu-vou-para-a-disputa-pelo-governo-do-parana-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-08 09:56:58
Título: O Trump de hoje é o Bolsonaro de amanhã
Descrição: Cresce a pressão para que o presidente Donald Trump deixe o cargo já,
após o ataque do Congresso americano. Os democratas lideram os esforços ou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/o-trump-de-hoje-e-o-bolsonaro-de-
amanha/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-09 01:03:16
Título: GGN Covid Brasil: batida a marca de 8 milhões de casos
Descrição: As estatísticas começam a ser desovadas, depois da subnotificação do 
final de ano. As médias de casos e óbitos voltam a subir, pelo realinhamento das
estatísticas. Nos próximos dias explodirão, devido às festas de fim de ano. 
Hoje, o número de casos chegou aos 8.013.708. E o de óbitos a 201.460 Gráficos 
de médio prazo [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-batida-a-marca-de-8-
milhoes-de-casos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-09 00:09:22
Título: Donald Trump tem conta banida pelo Twitter
Descrição: Empresa afirma que conta do ainda presidente dos EUA foi suspensa de 
maneira permanente \devido ao risco de mais incitação à violência\
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/donald-trump-tem-conta-banida-pelo-
twitter/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 23:51:16
Título: Chile começará a discutir legalização do aborto
Descrição: Projeto de lei será discutido no próximo dia 13, assim como na 
Argentina, proposta é de despenalizar interrupção até 14ª semana de gravidez
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/chile-comecara-a-discutir-legalizacao-do-
aborto/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 21:04:52
Título: Bolsonaro critica Maia por aproximação com PT
Descrição: Presidente afirma que, pelo poder, “água e óleo se misturam”, 
enquanto isso, bolsonaristas do PSL fecham apoio a Arthur Lira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-critica-maia-por-aproximacao-
com-pt/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 20:22:58
Título: Carrefour: da violência e morte nas gôndolas à indenização e ações 
afirmativas, por Carlos Guimarães
Descrição: Espera-se que, o tal “comitê de diversidade” anunciado pela vice-
presidente da empresa aproveite o evento trágico do assassinato vil e covarde 
para propor ao Carrefour um grande programa de Ações Afirmativas.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/carrefour-da-violencia-e-morte-nas-
gondolas-a-indenizacao-e-acoes-afirmativas-por-carlos-guimaraes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 20:12:13
Título: Pastor que confessou corrupção no RJ está desaparecido
Descrição: Relator do processo de impeachment de Witzel quer que o tribunal 
acione o sistema nacional de informação para localizar Edson Torres
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pastor-que-confessou-corrupcao-no-rj-esta-
desaparecido/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 19:50:56
Título: Polícia é cúmplice da violenta supremacia branca em Washington, destaca 
entidade
Descrição: \EUA tem fundação, história e políticas internas e externas baseads 
na supremacia branca. E isso foi escancarado na cumplicidade e colaboração da 
polícia.\
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/policia-foi-cumplice-da-violencia-da-
supremacia-branca-em-washington-destaca-instituicao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 19:25:51
Título: Partido de Flávio Bolsonaro fecha apoio a Rodrigo Pacheco
Descrição: Republicanos oficializa apoio a candidato de Davi Alcolumbre pela 
presidência do Senado, em um sinal de aproximação com o Palácio do Planalto
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/partido-de-flavio-bolsonaro-fecha-apoio-a-
rodrigo-pacheco/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 19:23:12
Título: Os desafios da oposição de esquerda na Câmara Municipal de SP, por Paula
Nunes
Descrição: A primeira tarefa da oposição de esquerda ao PSDB na Câmara é atuar 
de forma unificada para barrar o projeto de retirada de direitos, privatizações 
e desvalorização da vida dos paulistanos.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/os-desafios-da-oposicao-de-esquerda-na-
camara-municipal-de-sp-por-paula-nunes/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 19:09:19
Título: Impeachment não cai do céu, por Homero Fonseca
Descrição: É impossível destituir o presidente sem criar condições políticas 
para isso. E entrar com pedidos oficiais, esbravejar na internet e repetir 
slogan não é suficiente.
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/impeachment-nao-cai-do-ceu-por-homero-
fonseca/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 18:23:34
Título: Falta de legislação pode livrar hackers do STJ e do TSE da prisão
Descrição: A menos que teses de extorsão ou violação da Lei de Segurança 
Nacional sejam comprovadas, punições não passam de um ano de prisão
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/falta-de-legislacao-pode-livrar-hackers-
do-stj-e-do-tse-da-prisao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 17:09:17
Título: UFPel dribla intervenção do MEC e terá dois reitores
Descrição: A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) nomeou o reitor indicado, 
que assume legalmente, e o nome mais votado assume extraoficialmente.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/ufpel-dribla-intervencao-do-mec-e-
tera-dois-reitores/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-08 16:55:02
Título: Bolsonaro comete mais um crime de responsabilidade
Descrição: Atos são passíveis de perda do cargo de presidente via impeachment, e
são relacionados a atitudes que forem contra a Constituição brasileira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-comete-mais-um-crime-de-
responsabilidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-09 09:21:02
Título: Haddad deixa de escrever na Folha após ser atacado em editorial com 
discurso “bolsonarista”
Descrição: No editorial, o jornal da família Frias diz que em 2018 \Fernando 
Haddad assumiu o papel de poste\, resgatando o mesmo termo chulo usado contra 
Dilma Rousseff, por ele defender a candidatura de Lula em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-deixa-de-escrever-na-folha-
apos-ser-atacado-em-editorial-com-discurso-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-09 01:23:49
Título: PSOL entra com ação contra Bolsonaro por insinuação de que houve fraude 
eleitoral em 2018
Descrição: O partido questiona se o presidente pretende incitar manifestantes \
para marcharem contra o Congresso Nacional\ em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-entra-com-acao-contra-bolsonaro-
por-insinuacao-de-que-houve-fraude-eleitoral-em-2018/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-09 01:07:31
Título: Campanha em SP pede primeira dose da vacina ao Padre Júlio Lancellotti
Descrição: Pároco da capital paulista atua diariamente na \linha frente\ da 
pandemia auxiliando a população em situação de rua
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/campanha-em-sp-pede-primeira-dose-da-
vacina-ao-padre-julio-lancellotti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 23:42:14
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Título: Bolsonaro tenta antecipar chegada de vacinas da Índia, Fiocruz promete 
distribuição “no dia seguinte”
Descrição: Nesta sexta, a entidade deu entrada com pedido de uso emergencial do 
imunizante na Anvisa
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-tenta-antecipar-chegada-
de-vacinas-da-india-fiocruz-promete-distribuicao-no-dia-seguinte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 23:07:14
Título: Ministério da Saúde e Fiocruz avaliam aplicação de dose única da vacina 
Oxford/AstraZeneca
Descrição: O imunizante é a principal aposta do ministério para conter o avanço 
da Covid-19 no país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-e-fiocruz-
avaliam-aplicacao-de-dose-unica-da-vacina-oxford-astrazeneca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 21:58:17
Título: Impeachment de Bolsonaro ganha impulso neste início de ano e deve ser 
tema central da esquerda
Descrição: Depois de um ano marcado pela pandemia e a negligência do governo 
para lidar com a crise sanitária, tese do impeachment volta a ser discutida 
entre as principais lideranças da oposição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/impeachment-de-bolsonaro-ganha-
impulso-neste-inicio-de-ano-e-deve-ser-tema-central-da-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 21:00:46
Título: A poeta comunista ganhadora do Jabuti
Descrição: No papo-cabeça da semana, a escritora pernambucana Cida Pedrosa, 
vereadora eleita pelo PCdoB no Recife, que ganhou o prêmio Jabuti de Livro do 
Ano com o poema épico Solo para Vialejo. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-poeta-comunista-ganhadora-do-jabuti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 19:20:11
Título: “A culpa é sua, Bolsonaro”: ato em frente ao Planalto marca as 200 mil 
mortes por Covid
Descrição: Nesta quinta-feira (7), dia em que o país superou mais uma triste 
marca da pandemia, presidente minimizou: \A vida continua\
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/a-culpa-e-sua-bolsonaro-ato-em-
frente-ao-planalto-marca-as-200-mil-mortes-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 18:44:32
Título: Apenas 2,7% dos municípios brasileiros têm população maior do que mortos
pela Covid-19
Descrição: Das 5.570 cidades do país, 5.416 têm menos de 200 mil habitantes, em 
oito estados, apenas a capital tem mais moradores que total de óbitos por 
coronavírus no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apenas-27-dos-municipios-
brasileiros-tem-populacao-maior-do-que-mortos-pela-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 18:32:45
Título: Eduardo Paes acompanha São Paulo e promete vacinação no dia 25 no Rio
Descrição: Em dezembro o prefeito carioca fechou um contrato com o Instituto 
Butantan pela compra de doses da CoronaVac
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/eduardo-paes-acompanha-sao-paulo-e-
promete-vacinacao-no-dia-25-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 17:53:50
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Título: Secretário de Doria desafia Ministério da Saúde e diz que vacinação 
começa dia 25 no Estado
Descrição: Se campanha nacional se iniciar antes, estado vai acompanhar, Grande 
SP fica na fase amarela de restrição de atividades até fevereiro e há mudanças 
nas regras de funcionamento, veja quais são
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/secretario-de-doria-desafia-
ministerio-da-saude-e-diz-que-vacinacao-comeca-dia-25-no-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 17:52:07
Título: “Aécio uniu Eduardo Cunha e Temer”, diz Rogério Correia sobre livro 
escrito por ex-presidente da Câmara na prisão
Descrição: Em livro que conta sua versão sobre o \impeachment\ de Dilma 
Rousseff, Eduardo Cunha diz que Temer foi o \grande encorajador\ do golpe
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aecio-uniu-eduardo-cunha-e-temer-diz-
rogerio-correia-sobre-livro-escrito-por-ex-presidente-da-camara-na-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 16:36:51
Título: Ex-ministro da Saúde de Lula critica falta de conhecimento de Pazuello e
destaca papel do SUS
Descrição: José Gomes Temporão diz ainda que ausência do governo durante 
pandemia gerou uma \autoridade sanitária informal\ com governadores, prefeitos, 
agentes de Saúde entre outras autoridades
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-ministro-da-saude-de-lula-critica-
falta-de-conhecimento-de-pazuello-e-destaca-papel-do-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 15:09:44
Título: Grécia nomeia primeiro ministro abertamente gay
Descrição: Nicholas Yatromanolakis foi nomeado como vice-ministro da Cultura, 
governo exaltou nomeação e a classificou como \histórica pra a comunidade LGBT\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/grecia-nomeia-primeiro-ministro-
abertamente-gay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 13:49:44
Título: Militares ligam alerta após ameaça de Bolsonaro sobre distúrbios dos EUA
se repetirem no Brasil em 2022
Descrição: Para militares ouvidos pelo Correio Braziliense, manifestações 
incentivadas por uma autoridade legalmente constituída, como Bolsonaro, podem 
ganhar maior proporção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/militares-ligam-alerta-apos-ameaca-de-
bolsonaro-sobre-disturbios-dos-eua-se-repetirem-no-brasil-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 12:16:25
Título: Planalto não apresenta cartão de vacinação de Bolsonaro: “sigilo de até 
cem anos”
Descrição: A Presidência afirma que os dados \dizem respeito à intimidade, à 
vida privada, à honra e à imagem\ do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/planalto-nao-apresenta-cartao-de-
vacinacao-de-bolsonaro-sigilo-de-ate-cem-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 11:56:02
Título: Mulher que teve coronavírus durante a gravidez perde a filha para a 
Covid-19 seis meses depois
Descrição: A bebê Maria Júlia chegou a ser internada na UTI, mas não resistiu e 
morreu de complicações causadas pela Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulher-que-teve-coronavirus-durante-a-
gravidez-perde-a-filha-para-a-covid-19-seis-meses-depois/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-08 11:42:43
Título: Com 200 mil mortos pela Covid, Bolsonaro segue boicotando vacinação
Descrição: O país já tem 200 mil mortes pelo coronavírus e o presidente Jair 
Bolsonaro ainda não entendeu a gravidade da pandemia e a necessidade emergente 
de um programa para imunização dos brasileiros. Ontem, no dia em que o Instituto
Butantan atestou a eficiência de 78% a 100% da CoronaVac, Bolsonaro voltou a 
defender o tratamento [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-200-mil-mortos-pela-covid-bolsonaro-
segue-boicotando-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 10:57:36
Título: Em livro-bomba, Eduardo Cunha diz que Temer foi o grande conspirador do 
golpe contra Dilma
Descrição: O livro, com 740 páginas, tem como título \Tchau Querida, o Diário do
Impeachment\ e está em fase final de revisão textual
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-livro-bomba-eduardo-cunha-diz-que-
temer-foi-o-grande-conspirador-do-golpe-contra-dilma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 10:30:52
Título: General Santos Cruz diz que é preciso “fazer um trabalho preventivo” 
para evitar golpe
Descrição: Ex-ministro do governo Federal criticou falas do presidente Bolsonaro
e afirmou que Forças Armadas não apoiariam golpe nem \aventureiros\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/general-santos-cruz-diz-que-e-preciso-
fazer-um-trabalho-preventivo-para-evitar-golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 10:19:10
Título: Ao lado de Bolsonaro, Pazuello defende “tratamento precoce” com 
cloroquina: “É isso que salva vidas”
Descrição: Na live, Bolsonaro afirmou que não está fazendo “campanha contra ou a
favor da vacina [contra o coronavírus], mas de conscientização”. \Você na ponta 
da linha decide se vai tomar a vacina ou não”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ao-lado-de-bolsonaro-
pazuello-defende-tratamento-precoce-com-cloroquina-e-isso-que-salva-vidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-08 10:17:00
Título: Ernesto Araújo apanha nas redes após tentar minimizar invasão do 
Capitólio
Descrição: O chanceler escreveu, entre outras coisas, “há que parar de chamar 
‘fascistas’ a cidadãos de bem quando se manifestam contra elementos do sistema 
político ou integrantes das instituições”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ernesto-araujo-apanha-nas-redes-
apos-tentar-minimizar-invasao-do-capitolio/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-09 09:33:44
Título: Coração, cérebro, pulmão: como a covid-19 afeta nossos órgãos vitais
Descrição: Em um ano, o coronavírus mostrou causar muito mais do que uma doença 
respiratória: ele afeta diferentes partes do corpo por uma mistura de ataque 
direto a células, alterações na circulação de sangue e uma reação inflamatória 
exagerada.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55596688
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-08 23:13:04
Título: CoronaVac: cientistas criticam transparência, mas dizem que vacina será 
valiosa para conter pandemia no país
Descrição: A divulgação dos dados preliminares levantou uma série de dúvidas 
entre os especialistas. Apesar de toda a confusão, os resultados indicam que o 
imunizante será muito importante nas estratégias de vacinação do Brasil.
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Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55596694
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-08 14:54:35
Título: Com acesso facilitado, Brasil fecha 2020 com recorde de 180 mil novas 
armas de fogo registradas na PF, um aumento de 91%
Descrição: Alta reflete novas regras do governo Bolsonaro que facilitam acesso a
armamentos, dizem especialistas em segurança pública
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55590649
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-08 20:05:51
Título: Dos Proud Boys ao QAnon: o exército de Trump
Descrição: FBI pede ajuda para identificar os invasores do Capitólio, seguidores
da extrema direita e do movimento supremacista branco
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-08/dos-proud-boys-ao-qanon-
o-exercito-de-trump.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-08 21:46:44
Título: Democratas ameaçam iniciar impeachment se Trump não renunciar
Descrição: Pelosi consulta a autoridade militar para evitar que o presidente 
possa pressionar o botão nuclear
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-08/democratas-ameacam-
iniciar-impeachment-se-trump-nao-renunciar.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-09 00:21:37
Título: Policial veterano do Iraque atacado com um extintor, o quinto morto no 
ataque ao Capitólio
Descrição: Preso o vândalo que entrou no gabinete da presidenta da Câmara de 
Representantes
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-09/policial-veterano-do-
iraque-atacado-com-um-extintor-o-quinto-morto-no-ataque-ao-capitolio.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-08 15:27:19
Título: Facilidade com que extremistas invadiram o Capitólio derruba chefe da 
polícia e abre crise sobre segurança
Descrição: Responsáveis pelas forças de segurança argumentaram que os agentes do
Capitólio estavam preparados para delimitar uma manifestação, não para repelir 
um ataque
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-08/chefe-da-policia-do-
capitolio-se-demite-apos-criticas-pelo-caos.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-08 23:37:00
Título: Projeto isenta profissional de segurança pública e guarda municipal do 
IPI na compra de carro
Descrição: Pela proposta, a isenção deverá ser concedida em período não inferior
a cinco anos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/715916-projeto-isenta-profissional-de-
seguranca-publica-e-guarda-municipal-do-ipi-na-compra-de-carro/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-08 22:16:00
Título: Projeto garante ultrassonografia no SUS para crianças com sintomas de 
disfunção miccional
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720505-projeto-garante-ultrassonografia-
no-sus-para-criancas-com-sintomas-de-disfuncao-miccional/
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