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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-10 17:06:55
Título: Brasil tem semana com mais casos de covid-19 desde início da pandemia
Descrição: Com mais de 360 mil novos casos e 6,9 mil mortes em uma semana, briga
política permeia aprovação da vacina do Butantan
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/10/brasil-tem-semana-com-maiscasos-de-covid-19-desde-inicio-da-pandemia
Fonte: Poder360
Data: 2021-01-10
Título: Em defesa da frente popular contra crise e efeitos da pandemia, por
Stedile
Descrição: O ano de 2020 ficou marcado por 3 fatos principais que trouxeram
enormes consequências para a vida de nosso povo: a crise econômica capitalista,
a disseminação da covid-19 e o impacto sobre a sociedade e o comportamento de um
governo insano e genocida, com seus métodos fascistas de governar para uma
minoria de apoiadores fanáticos.
Url : https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/em-defesa-da-frente-popularcontra-crise-e-efeitos-da-pandemia-por-stedile/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-11 03:00:00
Título: Omissão do governo e falta de plano de vacinação leva população ao
‘salve-se quem puder’ no combate à covid-19. Entrevista especial com Gulnar
Azevedo e Silva
Descrição: Primeiro, vieram as imagens do início da vacinação no Reino Unido e
depois o fim [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606013-omissao-do-governo-e-falta-de-plano-devacinacao-leva-populacao-ao-salve-se-quem-puder-no-combate-a-covid-19entrevista-especial-com-gulnar-azevedo-e-silva
Fonte: Estado de Minas
Data: 2020-01-07
Título: Bonificação a militares das Forças Armadas custará R$ 26,5 bilhões
Descrição: O reajuste de até 73% na bonificação salarial concedida aos militares
das Forças Armadas que fazem cursos ao longo da carreira custará R$ 26,54
bilhões em cincos anos. Chamado de "adicional de habilitação", o "penduricalho"
será incorporado na folha de pagamento de julho dos militares, com impacto de R$
1,3 bilhão neste ano, em plena pandemia do novo coronavírus, de acordo com nota
técnica do Ministério da Economia e dados do Ministério da Defesa, obtidos por
meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).
Url :
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/07/01/interna_politica,1161685/
amp.html?__twitter_impression=true
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 13:52:50
Título: População carente perde R$ 32 bi com fim do auxílio emergencial
Descrição: Último pagamento foi efetuado, e saques derradeiros serão feitos ao
longo de janeiro, desigualdades regionais devem avançar no curto prazo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/populacao-carente-perde-r-32-bi-com-fimdo-auxilio-emergencial/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 20:21:35
Título: Governo Bolsonaro não separou recursos para pagamento de médicosresidentes

Descrição: Previsão orçamentária para 2021 não inclui as bolsas para 13,2 mil
profissionais de saúde, além de reajuste pedido por dois ministérios
Url :https://jornalggn.com.br/economia/governo-bolsonaro-nao-separou-recursospara-pagamento-de-medicos-residentes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 12:06:03
Título: Aparelhada por ruralistas, Funai atua para legalizar invasão de terra
indígena em ação no STF
Descrição: Órgão é presidido pelo delegado Marcelo Xavier e deu parecer
favorável à legalização da permanência de invasores na Terra Indígena Apyterewa,
no Pará, que sofreu onda de invasões entre 2019 e 2020
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aparelhada-por-ruralistas-funai-atuapara-legalizar-invasao-de-terra-indigena-em-acao-no-stf/
Fonte: Xinhua
Título: Pesquisadores divulgam mapas de produção agrícola global
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139657973.htm
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 19:25:14
Título: Damares Alves não gasta um centavo com políticas LGBT
Descrição: Ministério dos Direitos Humanos não gastou nada dos R$ 4,5 milhões
orçados para a promoção e defesa LGBT+, país é o que mais mata travestis e trans
no mundo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/damares-alves-nao-gasta-um-centavo-compoliticas-lgbt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 10:53:15
Título: PMs armados gravam e intimidam ação de padre Julio Lancellotti junto a
moradores de rua
Descrição: Nas redes sociais, Julio Lancellotti publicou fotos dos policiais
armados intimidando o trabalho de distribuição de alimento à população em
situação de rua na região central de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/pms-armados-gravam-e-intimidam-acaode-padre-julio-lancellotti-junto-a-moradores-de-rua/,
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 15:32:39
Título: Testemunha do golpe no Chile, César Maia alerta para instrumentalização
das PMs
Descrição: Testemunha do golpe militar no Chile de Pinochet, o ex-governador
César Maia vê com preocupação o avanço da instrumentalização da polícia militar
por Bolsonaro. Aqui, seu alerta
A experiência vivida pelo Chile, com o golpe
de Estado de 1973, é muito importante para toda a América Latina. Principalmente
para nós, brasileiros. pic.twitter.com/5gTqSPJrm5 &mdash, Cesar [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/testemunha-do-golpe-no-chile-cesar-maiaalerta-para-instrumentalizacao-das-pms/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-10 09:11:43
Título: Com aval da Agência Nacional de Saúde, planos reajustam mensalidade em
até 100%
Descrição: Valores correspondem aos reajustes congelados em 2020 devido à
pandemia de covid-19, que se somam aos reajustes de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/10/com-aval-da-agencia-nacional-desaude-planos-reajustam-mensalidade-em-ate-100
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 18:33:23

Título: Promoção do bolsonarista Augusto Nunes no portal R7 deve provocar onda
de demissões
Descrição: Funcionários do setor de jornalismo reprovaram a condução de Nunes a
diretor de redação por sua proximidade com o presidente da República
Url :https://revistaforum.com.br/midia/promocao-do-bolsonarista-augusto-nunesno-portal-r7-deve-provocar-onda-de-demissoes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 18:00:22
Título: Michael Moore diz que republicanos e militares planejaram invasão ao
Capitólio e revela “ato terrorista” no dia 17
Descrição: Marcha armada estaria sendo organizada pelo \círculo íntimo\ de
Donald Trump para o próximo dia 17, antes da posse de Joe Biden, nas
proximidades do Congresso e nas capitais de todos os estados
Url :https://revistaforum.com.br/global/michael-moore-diz-que-republicanos-emilitares-planejaram-invasao-ao-capitolio-e-revela-ato-terrorista-no-dia-17/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 00:47:00
Título: Papa Francisco pede que norte-americanos evitem a violência
Descrição: “Eu apelo às autoridades do país e para a população inteira que
mantenham um senso elevado de responsabilidade para acalmar as coisas e proteger
os valores democráticos”, disse o pontífice
Url :https://revistaforum.com.br/global/papa-francisco-pede-que-norteamericanos-evitem-a-violencia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 14:47:24
Título: O Twitter não erra ao punir Trump e isso não significa todo poder às
plataformas
Descrição: A esquerda que tem juízo não deveria entrar nesta barca furada de
fazer de Trump uma vítima de um sistema que pode catapultar a democracia
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/o-twitter-nao-erra-ao-punirtrump-e-isso-nao-significa-todo-poder-as-plataformas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-10 18:44:39
Título: O que se sabe até agora sobre a mutação do coronavírus com possível
origem no Brasil
Descrição: Autoridades de saúde do Japão informaram que quatro pessoas que
estiveram no estado do Amazonas foram contaminadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/10/o-que-se-sabe-ate-agora-sobre-amutacao-do-coronavirus-com-possivel-origem-no-brasil
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-10 23:01:15
Título: Chefe da OMS alerta contra ‘nacionalismo vacinal’ durante a pandemia de
COVID-19
Descrição: A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na última sexta-feira
(8) contra o nacionalismo da vacina, já que alguns países mais ricos
encomendaram mais doses
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/chefe-da-oms-alerta-contranacionalismo-vacinal-durante-a-pandemia-de-covid-19/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 17:24:18
Título: Pandemia acelera fuga de cérebros do Brasil
Descrição: Com advento do home office, empresas estrangeiras contratam
pesquisadores e profissionais para trabalhar no país e receber em moeda
estrangeira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pandemia-acelera-fuga-de-cerebros-dobrasil/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2021-01-10 22:14:21
Título: Japão detecta nova variante de vírus em viajantes do Brasil
Descrição: O Ministério da Saúde do Japão divulgou neste domingo (10) ter
detectado uma nova variante do coronavírus em quatro viajantes que estiveram no
Brasil, no
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/japao-detecta-nova-variante-devirus-em-viajantes-do-brasil/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-10 20:11:34
Título: Gleisi ameaça deixar Baleia encalhado na praia nas vésperas da eleição
na Câmara
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), advertiu
o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) que ele poderá ficar sem o apoio dos petistas,
se
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-ameaca-deixar-baleiaencalhado-na-praia-nas-vesperas-da-eleicao-na-camara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-10 14:12:15
Título: Professores de SP planejam greve pela vacina antes da volta às aulas
presenciais
Descrição: O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
(Apeoesp) foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) para garantir que os educadores
recebam
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/professores-de-sp-planejam-grevepela-vacina-antes-da-volta-as-aulas-presenciais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-10 11:18:15
Título: Lei das Fake News, aprovada pelo Senado, autorizaria exclusão de
Bolsonaro das redes sociais
Descrição: Texto prevê moderação e exclusão de contas nas redes sociais pelas
próprias plataformas de aplicação O presidente Jair Bolsonaro poderia ser
excluído das redes sociais
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lei-das-fake-news-aprovada-pelosenado-autorizaria-exclusao-de-bolsonaro-das-redes-sociais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-10 10:36:12
Título: Irã vai imunizar 82 milhões com vacina de Cuba enquanto Bolsonaro ainda
não tem um plano
Descrição: A ilha de Cuba, no Caribe, vai testar sua vacina Soberana 02 no Irã.
O país os aiatolás pretende imunizar os 82 milhões de habitantes.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ira-vai-imunizar-82-milhoes-comvacina-de-cuba-enquanto-bolsonaro-ainda-nao-tem-um-plano/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 10:00:47
Título: Conquista e Reconquista, por Paulo Nogueira Batista Jr.
Descrição: O atual governo federal constitui nossa maior e mais perigosa crise.
Corremos mesmo o risco de uma crise terminal. Mas é provável que o Brasil
sobreviva.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/conquista-e-reconquista-por-paulonogueira-batista-jr/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 09:00:37
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Covid-19: l&#8217,Allemagne dépasse les 40.000 morts 2K Le
Figaro
Covid: Centros de vacinação em massa serão abertos na Inglaterra 52 BBC
News 37min Covid19. Reino Unido regista mais 563 mortos e 54.940 novos infetados
43 Expresso 1h Coronavírus mais recente: a Rússia diz que manterá negociações

com a OMS para distribuir a vacina Sputnik V em emergências Financial Times
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-146/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 19:41:35
Título: Anvisa adota processos diferentes para vacina
Descrição: Enquanto Fiocruz passa pela triagem, Instituto Butantan terá de
enviar mais informações, agência segue analisando medicamentos
Url :https://jornalggn.com.br/politica/anvisa-adota-processos-diferentes-paravacina/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 16:07:54
Título: GGN Covid Mundo: a tragédia da Alemanha
Descrição: Índice de mortalidade apurado no país avançou 4%, ficando muito acima
do percentual registrado em países como Itália e Reino Unido
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-mundo-a-tragedia-da-alemanha/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 15:59:58
Título: GGN Covid Mundo: 2a e 3a ondas se tornam mais nítidas nos gráficos por
continente
Descrição: É possível observar crescimento da pandemia nos Estados Unidos e na
Europa, em um forte sinal de segunda ou terceira onda
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-mundo-2a-e-3a-ondas-setornam-mais-nitidas-nos-graficos-por-continente/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 13:43:11
Título: Trabalhismo: revolucionário institucionalizado, por Henrique Matthiesen
Descrição: Uma das mais profundas implicações revolucionárias foi a compreensão
da luta pela emancipação da ninguendade, como o estabelecimento da luta de
classes.
Url :https://jornalggn.com.br/trabalho/trabalhismo-revolucionarioinstitucionalizado-por-henrique-matthiesen/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 12:57:11
Título: Boaventura de Souza Santos integra grupo que apoia Luis Nassif
Descrição: Sociólogo português participará do primeiro encontro do grupo Amigos
de Luis Nassif, que busca defender o jornalismo independente do assédio judicial
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/boaventura-de-souza-santos-integra-grupoque-apoia-luis-nassif/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-10 12:19:58
Título: Embora apoie Lira, governo Bolsonaro manterá cargos de aliados de Baleia
Rossi
Descrição: Os dois blocos que disputam a presidência da Câmara dos Deputados
controlam cargos em proporção parecida dentro do governo
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/embora-apoie-lira-governo-bolsonaromantera-cargos-de-aliados-de-baleia-rossi/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 08:36:20
Título: Ministro do Turismo diz que “feriado de Carnaval” está mantido, mas não
a “festa profana”
Descrição: Gilson Machado, que se popularizou por tocar sanfona nas lives de
Bolsonaro e substituiu Marcelo Álvaro Antônio, diz que decisão sobre a folia
está a cargo dos governos, mas ressalto que não há segurança sanitária para
aglomeração do Carnaval
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ministro-do-turismo-diz-queferiado-de-carnaval-esta-mantido-mas-nao-a-festa-profana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 02:06:22
Título: Vice dos EUA pode invocar 25ª Emenda para destituir Trump, diz CNN
norte-americana
Descrição: A equipe de Mike Pence vê a possibilidade com preocupação, pois Trump
já deu mostras de que pode “tomar algum tipo de ação precipitada colocando a
nação em risco”
Url :https://revistaforum.com.br/global/vice-dos-eua-pode-invocar-25a-emendapara-destituir-trump-diz-cnn-norte-americana/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 22:50:49
Título: Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia, compara invasão do
Capitólio à violência nazista
Descrição: O astro de filmes de ação de Hollywood divulgou um vídeo, no qual
afirma que Trump é o pior presidente da história dos EUA, assista
Url :https://revistaforum.com.br/global/schwarzenegger-ator-e-ex-governador-dacalifornia-compara-invasao-do-capitolio-a-violencia-nazista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 22:08:34
Título: Conselho de ética de partido recomenda expulsão de deputado que abusou
de Isa Penna
Descrição: Fernando Cury é alvo de um procedimento disciplinar interno e pode
ser expulso do Cidadania, após assédio em plena sessão da Alesp
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/conselho-de-etica-de-partidorecomenda-expulsao-de-deputado-que-abusou-de-isa-penna/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 20:07:43
Título: Xuxa critica Bolsonaro: “O nosso desgoverno virou piada, é vergonhoso
ver o mundo rir do nosso país”
Descrição: Apresentadora defendeu a urgência da imunização contra a Covid-19: “O
pior é saber que tem pessoas que estão na dúvida se vacinam ou não porque ela é
da China ou da Inglaterra”
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/xuxa-critica-bolsonaro-onosso-desgoverno-virou-piada-e-vergonhoso-ver-o-mundo-rir-do-nosso-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 16:40:06
Título: “Não aceito o termo canalha”: Datena detona Bolsonaro e vídeo viraliza
Descrição: No vídeo, Datena aconselha o presidente a \trocar de ídolo\, em
relação ao \lunático\ Donald Trump, e critica duramente o termo usado por
Bolsonaro para atacar William Bonner
Url :https://revistaforum.com.br/midia/nao-aceito-o-termo-canalha-datena-detonabolsonaro-e-video-viraliza/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 15:54:35
Título: Doria critica Anvisa, que pediu mais dados para liberação da CoronaVac:
“É preciso senso de urgência”
Descrição: Em nota divulgada na noite deste sábado, a Anvisa afirma que \após a
triagem de todos os documentos fornecidos, os técnicos da Anvisa verificaram que
ainda faltam dados necessários à avaliação da autorização de uso emergencial\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/doria-critica-anvisa-que-pediumais-dados-para-liberacao-da-coronavac-e-preciso-senso-de-urgencia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 15:21:35
Título: Impeachment de Bolsonaro: Baleia diz a Gleisi que vai honrar compromisso
com partidos da oposição
Descrição: Exatos 50 minutos após Gleisi tuitar que ele perderia votos do PT
caso mantivesse a declaração de que \não há nenhum compromisso com a abertura de

impeachment\ de Bolsonaro, Baleia Rossi foi às redes dizer que vai \honrar\ o
que foi negociado com os partidos de esquerda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/impeachment-de-bolsonaro-baleia-diz-agleisi-que-vai-honrar-compromisso-com-partidos-da-oposicao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 13:48:55
Título: Gleisi Hoffmann: Ao negar acordo para analisar impeachment de Bolsonaro,
Baleia perderá votos do PT
Descrição: Análise de pedidos de impeachment de Bolsonaro é uma das condições
para apoio do PT à candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara. \É uma
mentira\, disse deputado do MDB em entrevista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gleisi-hoffmann-ao-negar-acordo-paraanalisar-impeachment-de-bolsonaro-baleia-perdera-votos-do-pt/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 13:21:02
Título: Jornalista da Globo diz que Moro vai apoiar presidenciável que, em
troca, indique seu nome para o STF
Descrição: \De novo???\, ironizou nas redes o deputado federal Paulo Pimenta,
lembrando que foi esse o acordo que Moro fez com Bolsonaro nas eleições de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-da-globo-diz-que-moro-vaiapoiar-presidenciavel-que-em-troca-indique-seu-nome-para-o-stf/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 12:35:29
Título: Mulheres comandam 10 das 15 secretarias no segundo mandato de Edinho
Silva (PT) em Araraquara
Descrição: \Eu não faço isso de forma proposital - e seria legítimo fazer de
forma proposital porque a ação afirmativa é importante para que a gente enfrente
a desigualdade histórica -, mas são mulheres que foram escolhidas porque são
gestoras competentes, capazes de conduzir as políticas públicas do município\,
disse Edinho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulheres-comandam-10-das-15secretarias-no-segundo-mandato-de-edinho-silva-pt-em-araraquara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 11:20:44
Título: Baleia Rossi diz que não há compromisso sobre impeachment de Bolsonaro:
“É uma mentira”
Descrição: Candidato da frente ampla liderada por Rodrigo Maia (DEM-RJ) na
eleição à presidência da Câmara, Baleia Rossi diz que deflagrar um processo de
impeachment \não é bom para o Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/baleia-rossi-diz-que-nao-hacompromisso-sobre-impeachment-de-bolsonaro-e-uma-mentira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-10 10:53:15
Título: PMs armados gravam e intimidam ação de padre Julio Lancellotti junto a
moradores de rua
Descrição: Nas redes sociais, Julio Lancellotti publicou fotos dos policiais
armados intimidando o trabalho de distribuição de alimento à população em
situação de rua na região central de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/pms-armados-gravam-e-intimidam-acaode-padre-julio-lancellotti-junto-a-moradores-de-rua/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-11 05:05:45
Título: Tráfico de celulares no maior presídio do Paraná tem tele-entrega e
carregamentos no atacado
Descrição: Ex-detento e ex-agentes penitenciários detalham esquema, que vai além
de smartphones: drogas têm até tabela de preços nas cadeias.The post Tráfico de
celulares no maior presídio do Paraná tem tele-entrega e carregamentos no
atacado appeared first on The Intercept.

Url :https://theintercept.com/2021/01/11/trafico-celulares-maior-presidioparana/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-10 09:27:32
Título: Enem vai expor nova camada de exclusão entre alunos mais pobres, diz
estudioso de desigualdade na educação
Descrição: José Francisco Soares, ex-presidente do órgão que gerencia o Exame
Nacional do Ensino Médio, teme que os mais afetados pelo ano de paralisação das
escolas sejam os alunos do 3° ano do ensino médio, no entanto, ele defende que
provas sejam mantidas na data prevista.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55596205
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-10 20:10:10
Título: 'Spitfire Women': Morre no Reino Unido uma das últimas mulheres pilotos
da Segunda Guerra
Descrição: Eleanor Wadsworth, que faleceu aos 103 anos, pilotou os famosos caças
Spitfire 132 vezes durante o conflito.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55612818
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-10 18:34:24
Título: O novo e polêmico papel do vice Mike Pence nos últimos dias de Trump na
presidência dos EUA
Descrição: Após a invasão ao Capitólio, que muitos viram como incentivada por
Trump, têm ganhado força as vozes que pedem que o presidente seja removido do
poder - e um dos mecanismos de destituição passa diretamente pelas mãos do vice.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55609736
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-10 12:03:03
Título: FBI investiga se invasores do Capitólio planejavam fazer reféns e matar
políticos
Descrição: Departamento de Justiça acusou 13 pessoas de diversos crimes pelos
fatos cometidos contra o Congresso dos EUA
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-10/fbi-investiga-seinvasores-do-capitolio-planejavam-fazer-refens-e-matar-politicos.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-11 07:05:38
Título: COVID-19: Portugal antecipa confinamento, e médicos brasileiros relatam
caos nos hospitais
Descrição: Devido à escalada no número de casos de COVID-19 na última semana, o
governo português deve antecipar o confinamento para esta quinta-feira (14).
Profissionais de saúde brasileiros que trabalham no país relataram à Sputnik
Brasil um cenário de caos nos hospitais.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021011116755400-covid-19-portugalantecipa-confinamento-e-medicos-brasileiros-relatam-caos-nos-hospitais/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-11 06:05:38
Título: Ex-chefe do Pentágono diz que presidentes devem ser privados da
exclusividade de usar botão nuclear
Descrição: William J. Perry, que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos na
época de Bill Clinton, acredita que os presidentes deveriam ser privados dessa
autoridade e compartilhá-la com o Congresso.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021011116757344-ex-chefe-do-pentagonodiz-que-presidentes-devem-ser-privados-da-exclusividade-de-usar-botao-nuclear/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-11 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 11 de janeiro

Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (11), marcada pelo início da produção da vacina russa Sputnik V no
Brasil, pelas investigações nos EUA sobre invasão ao Capitólio e buscas pela
caixa preta avião da Sriwijaya Air.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021011116757278-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-11-de-janeiro-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-11 05:18:08
Título: Parlamentar iraniano ameaça expulsar inspetores nucleares se EUA não
cancelarem sanções
Descrição: Teerã estaria desenvolvendo o seu programa nuclear, produzindo urânio
enriquecido a 20% na usina subterrânea de Fordow, e ultrapassando o limite de
3,67% imposto pelo Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) de
2015.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021011116756529parlamentar-iraniano-ameaca-expulsar-inspetores-nucleares-se-eua-nao-cancelaremsancoes/
Fonte: Xinhua
Título: China registra mais de 57 milhões de novos contribuintes nos últimos
cinco anos
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658208.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cortes de impostos e taxas na China ultrapassaram US$ 386,35 bilhões em
2020
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658080.htm
Fonte: Xinhua
Título: Pequenas e médias empresas chinesas continuam a se recuperar
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658077.htm
Fonte: Xinhua
Título: Pensamento de Xi lidera esforços para construir uma China pacífica e
estado de direito
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658076.htm
Fonte: Xinhua
Título: Dados e fatos: Cinco frases-chave sobre economia chinesa em 2021
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/11/c_139658065.htm

