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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 13:14:54
Título: Papa anuncia que será vacinado contra a Covid-19 nesta semana e denuncia
‘negacionismo suicida’
Descrição: O papa Francisco anunciou que será vacinado contra a Covid-19 nesta 
semana e denunciou durante uma entrevista o negacionismo suicida daqueles que 
são contrários à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/papa-anuncia-que-sera-vacinado-
contra-a-covid-19-nesta-semana-e-denuncia-negacionismo-suicida/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 18:49:56
Título: Líder comunitário do Santa Marta tem casa invadida por PM
Descrição: \Essa é a realidade do morador de favela, ainda tive que ficar 
ouvindo questionamentos sobre o que eu faço da minha vida, sendo que eles que 
invadiram a minha casa.\
Url :https://jornalggn.com.br/direitos-humanos/lider-comunitario-do-santa-marta-
tem-casa-invadida-por-pm/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-12 10:28:00
Título: ÁFRICA CRISES - As crises mas ignoradas de 2020 somaram menos noticias 
que o PlayStation 5
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/las-crisis-mas-ignoradas-de-2020-
sumaron-menos-noticias-que-la-playstation-5/20000012-4437916?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Montedo
Data: 2021-01-12
Título: “Estão querendo me ridicularizar”, diz Pazuello. E precisa, general?
Descrição: ‘Vacinação vai começar no dia D e na hora H’, despista Pazuello
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/11/estao-querendo-me-ridicularizar-diz-
pazuello-e-precisa-general/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 20:14:07
Título: Pazuello está pedindo pra cair: “A vacina vai começar no dia D, na hora 
H” [vídeo]
Descrição: O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, está pedindo para 
cair. Só pode. A vacina vai começar no dia D, na hora H., disse o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pazuello-esta-pedindo-pra-cair-a-
vacina-vai-comecar-no-dia-d-na-hora-h-video/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-12 01:09:57
Título: Xadrez de Bolsonaro e o avanço irreversível da militarização, por Luis 
Nassif
Descrição: Por essencial, analise-se o fenômeno da militarização que, a  cada 
dia que passa, vai ficando mais nítido e espalhado.
Url :https://jornalggn.com.br/xadrez-2/xadrez-de-bolsonaro-e-o-avanco-
irreversivel-da-militarizacao-por-luis-nassif/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 17:39:54
Título: Projetos apoiados por bolsonaristas reduz poder de governadores sobre PM
e polícia civil
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Descrição: As propostas de mudança estrutural profunda nas corporações devem ser
analisadas pelo Congresso Nacional este ano
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/projetos-apoiado-por-bolsonaristas-reduz-
poder-de-governadores-sobre-pm-e-policia-civil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 15:02:33
Título: Banco do Brasil anuncia degola de 5 mil funcionários e fechamento de 361
unidades no País
Descrição: Orientado pelo presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, 
Paulo Guedes, o Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira (11) a degola de ao
menos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/banco-do-brasil-anuncia-degola-de-
5-mil-funcionarios-e-fechamento-de-361-unidades-no-pais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 17:05:03
Título: “Guedes entrega aquilo que prometeu ao mercado”, diz Ricardo Berzoini 
sobre desmonte do BB
Descrição: Para Berzoini, Bolsonaro repete de forma mais grave o que já foi 
feito no governo Collor ao fechar agências e demitir milhares de funcionários do
Banco do Brasil. \Se não servir à privatização, serve ao esvaziamento, que é uma
forma diferente de privatizar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-entrega-aquilo-que-
prometeu-ao-mercado-diz-ex-ministro-ricardo-berzoini-sobre-desmonte-do-bb/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 17:19:56
Título: Ford anuncia fim da produção de veículos no Brasil e fechará três 
fábricas em 2021
Descrição: Unidades em Camaçari (BA) e Taubaté (SP) fecham as portas, fábrica no
Ceará encerrará atividades no 4º trimestre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/ford-anuncia-fim-da-producao-de-
veiculos-no-brasil-e-fechara-tres-fabricas-em-2021

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-12 10:00:19
Título: As explicações inacreditáveis sobre a saída da Ford, por Luis Nassif
Descrição: Seria um bom exercício de lógica, ainda mais agora que a cobertura do
Covid-19 finalmente trouxe a mídia para o primado da ciência e da racionalidade.
Mas na economia mantém-se a mesma irracionalidade de repetir platitudes sem a 
menor preocupação em definir relações de causa e efeito.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/as-explicacoes-inacreditaveis-
sobre-a-saida-da-ford-por-luis-nassif/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 21:13:29
Título: Com alta escalonada do preço do gás, produto vira “artigo de luxo” no 
país 
Descrição: Vendedora de salgados afirma que “só Deus sabe o que vai ser daqui 
pra frente”, revendedoras dizem estar \comprometidas\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/com-alta-escalonada-do-preco-do-
gas-produto-vira-artigo-de-luxo-no-pais

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 19:22:27
Título: Preço da cesta básica aumentou em todas as capitais brasileiras em 2020
Descrição: A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
indicou que os preços do conjunto de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/preco-da-cesta-basica-aumentou-em-
todas-as-capitais-brasileiras-em-2020/

Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-entrega-aquilo-que-prometeu-ao-mercado-diz-ex-ministro-ricardo-berzoini-sobre-desmonte-do-bb/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-entrega-aquilo-que-prometeu-ao-mercado-diz-ex-ministro-ricardo-berzoini-sobre-desmonte-do-bb/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/banco-do-brasil-anuncia-degola-de-5-mil-funcionarios-e-fechamento-de-361-unidades-no-pais/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/banco-do-brasil-anuncia-degola-de-5-mil-funcionarios-e-fechamento-de-361-unidades-no-pais/
https://jornalggn.com.br/noticia/projetos-apoiado-por-bolsonaristas-reduz-poder-de-governadores-sobre-pm-e-policia-civil/
https://jornalggn.com.br/noticia/projetos-apoiado-por-bolsonaristas-reduz-poder-de-governadores-sobre-pm-e-policia-civil/
https://jornalggn.com.br/coluna-economica/as-explicacoes-inacreditaveis-sobre-a-saida-da-ford-por-luis-nassif/
https://jornalggn.com.br/coluna-economica/as-explicacoes-inacreditaveis-sobre-a-saida-da-ford-por-luis-nassif/
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/ford-anuncia-fim-da-producao-de-veiculos-no-brasil-e-fechara-tres-fabricas-em-2021
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/ford-anuncia-fim-da-producao-de-veiculos-no-brasil-e-fechara-tres-fabricas-em-2021
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/preco-da-cesta-basica-aumentou-em-todas-as-capitais-brasileiras-em-2020/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/preco-da-cesta-basica-aumentou-em-todas-as-capitais-brasileiras-em-2020/
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/com-alta-escalonada-do-preco-do-gas-produto-vira-artigo-de-luxo-no-pais
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/com-alta-escalonada-do-preco-do-gas-produto-vira-artigo-de-luxo-no-pais


Data: 2021-01-11 19:08:26
Título: Dieese: patamar dos preços de alimentos mudou e não deve voltar aos do 
início de 2020
Descrição: Cesta básica pesquisada pelo órgão subiu até 33% no ano passado e 
consome maior fatia do salário mínimo em 12 anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dieese-patamar-dos-precos-de-alimentos-
mudou-e-nao-deve-voltar-aos-do-inicio-de-2020/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-11 00:00:00
Título: Negligência de Bolsonaro fez desigualdade no campo aumentar, diz 
Pastoral da Terra
Descrição: Em seu balanço sobre a questão agrária em 2020, a Comissão Pastoral 
da Terra afirma que o governo Bolsonaro foi negligente no enfrentamento à 
pandemia, que avançou para o campo, \agravando a desigualdade\.Leia mais 
(01/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/negligencia-de-bolsonaro-fez-desigualdade-no-campo-
aumentar-diz-pastoral-da-terra.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-11 15:19:55
Título: Brasil: imposto sobre fortunas entra em debate na Câmara, mas é 
rejeitado por Guedes
Descrição: A Receita Federal apresentou à Câmara críticas à proposta de criar um
imposto sobre grandes fortunas. A ideia defendida por parlamentares sofre 
rejeição do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021011116759154-brasil-imposto-sobre-
fortunas-entra-em-debate-na-camara-mas-e-rejeitado-por-guedes/

Fonte: Xinhua
Título: Fim do auxílio emergencial contra COVID-19 levará 3,4 milhões de 
brasileiros à extrema pobreza
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/12/c_139660864.htm

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-12 03:00:00
Título: Por uma numa renda básica parcial, que vá incorporando paulatinamente as
características de uma renda básica universal (incondicional, regular, em 
dinheiro, individual e universal). Entrevista especial com Fábio Waltenberg
Descrição: Se, de um lado, a crise pandêmica tornou as 
http://www.ihu.unisinos.br/606041-auxilio-emergencial-e-custoso-mas-sera-
necessario-ao-longo-de-2021-entrevista-especial-com-fabio-waltenberg

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-12 09:44:18
Título: OAB diz que há elementos para impeachment de Bolsonaro: “depende das 
ruas e do Congresso”
Descrição: Rodrigo Maia afirmou em entrevista que o presidente pode sofrer um 
impeachment nos próximos meses
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oab-diz-que-ha-elementos-para-
impeachment-de-bolsonaro-depende-das-ruas-e-do-congresso/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-12 06:40:38
Título: Coluna | Baleia Rossi e o impeachment de Bolsonaro
Descrição: É chegada a hora de falarmos diretamente sobre o impeachment de Jair 
Bolsonaro.O caso de DonaldTrump, neste momento, é sintomático. Faltam algumas 
horas para o fim de seu mandato nos EUA. Mas ele sofrerá impeachment mesmo 
assim. Por que? Bem, a maioria dos deputados americanos compreende que Trump 
cometeu um crime claro quando incitou seus apoiadores fanáticos a se comportarem
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como terroristas no ato que vandalizou o Congresso no último dia 6.Crimes de 
responsabilidade devem ser sempre coibidos, tanto pelo objetivo explícito (o 
afastamento do cargo, após condenação) quanto pelas consequências implícitas. O 
impeachment é – ou deveria ser – pedagógico. Um presidente que comete um crime e
não é sequer processado por impeachment... 
Url :https://epoca.globo.com/joao-villaverde/coluna-baleia-rossi-o-impeachment-
de-bolsonaro-24833222
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-12 09:15:42
Título: Lula bomba nas redes ao lembrar 2009: “Ford investe R$ 4 bilhões no 
Brasil”
Descrição: O tuíte do ex-presidente foi feito no momento em que a Ford anuncia o
fim de suas atividades no país
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-bomba-nas-redes-ao-lembrar-
2009-ford-investe-r-4-bilhoes-no-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 16:31:13
Título: Moro ‘suspeito’ ainda no 1º semestre, diz Gilmar Mendes
Descrição: A suspeição ex-juiz Sergio Moro vai a julgamento ainda no primeiro 
semestre pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do ministro Gilmar 
Mendes, presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/moro-suspeito-ainda-no-1o-semestre-
diz-gilmar-mendes/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 13:13:36
Título: Alencar Furtado, deputado cassado pela ditadura, aos 95, morre por 
Covid-19
Descrição: Deputado cassado pela ditadura militar, o advogado José Alencar 
Furtado morreu nesta segunda-feira (11/01), aos 95 anos, por complicações da 
Covid-19. Faleceu Alencar Furtado. Com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/alencar-furtado-deputado-cassado-
pela-ditadura-aos-95-morre-por-covid-19/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 20:56:06
Título: Padre pede que fiéis não tomem vacina contra covid-19 e CNBB responde: 
“Desserviço” 
Descrição: Dom Joaquim Mol, dirigente da entidade, pede que medicação alcance 
todos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/padre-pede-que-fieis-nao-tomem-
vacina-contra-covid-19-e-cnbb-responde-desservico

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 16:56:27
Título: Enem em plena pandemia: estudantes relatam receios e preocupações
Descrição: Cidades estão com a frota de ônibus reduzida o que dificulta o 
deslocamento dos estudantes que não possuem veículo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/enem-em-plena-pandemia-
estudantes-relatam-receios-e-preocupacoes

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 23:41:46
Título: Diretor responsável pelo Enem morre de Covid-19 enquanto estudantes 
pressionam para adiar exame
Descrição: O diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais), general Carlos Roberto Pinto de Souza, 59 
anos, morreu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/diretor-responsavel-pelo-enem-
morre-de-covid-19-enquanto-estudantes-pressionam-para-adiar-exame/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-11 20:32:10
Título: “Lucros desproporcionais”: Procon-SP vai à Justiça contra reajuste 
abusivo de planos de saúde
Descrição: Órgão pede que consumidores que passaram por problema registrem 
queixa, pois dados servirão de base apara ação civil pública
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lucros-desproporcionais-procon-sp-vai-a-
justica-contra-reajuste-abusivo-de-planos-de-saude/
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 18:42:17
Título: Jornal francês Le Monde destaca produção agroecológica do MST
Descrição: Grupo sem terra brasileiro foi lembrado como o maior produtor de 
arroz orgânico da América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/jornal-frances-le-monde-destaca-
producao-agroecologica-do-mst

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-11 23:40:00
Título: Proposta regulamenta compra de terras rurais por estrangeiros
Descrição: A área será limitada a 25% do total de cada município, mas sociedades
formadas por pessoas e empresas de uma mesma nacionalidade terão restrição 
maior, de no máximo 10%
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720837-proposta-regulamenta-compra-de-
terras-rurais-por-estrangeiros/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 20:51:52
Título: Estados Unidos volta a considerar Cuba um Estado patrocinador do 
terrorismo
Descrição: Faltando nove dias para deixar a presidência, Donald Trump emite 
novas sanções contra o governo cubano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/estados-unidos-volta-a-
considerar-cuba-um-estado-patrocinador-do-terrorismo

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-12 00:25:49
Título: Cuba rebate Trump: ‘Nós enviamos médicos ao mundo para combater a Covid-
19, não somos terroristas’
Descrição: O governo cubano classificou de hipócrita os Estados Unidos por 
incluírem o país caribenho na lista de nações terroristas. A alegação é que a 
ilha 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/cuba-rebate-trump-nos-enviamos-
medicos-ao-mundo-para-combater-a-covid-19-nao-somos-terroristas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 07:45:26
Título: Entenda os principais elementos da guerra híbrida dos Estados Unidos 
contra China 
Descrição: Dossiê do Instituto Tricontinental de Pesquisa lançado neste mês 
analisa as relações entre as duas potências mundiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/entenda-os-principais-elementos-
da-guerra-hibrida-dos-estados-unidos-contra-china

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 16:28:00
Título: Venezuela denuncia exercícios militares entre Guiana e EUA em região 
fronteiriça
Descrição: O território do Esequibo possui 159 mil km², ricos em petróleo, e 
está em disputa entre Guiana e Venezuela desde séc.XIX
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/venezuela-denuncia-exercicios-
militares-entre-guiana-e-eua-em-regiao-fronteirica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 23:01:13
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Título: O que esperar na América Latina em 2021?, com Hebe de Bonafini
Descrição: O Fórum América Latina desta segunda-feira dá sequência ao balanço de
2020 com um olhar para os desafios deste 2021. Para tratar sobre isso, o 
programa exibe os principais trechos de uma entrevista exclusiva com a líder das
Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini, que comenta sobre Argentina, Brasil, 
Bolívia, Venezuela, Equador e [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-que-esperar-na-america-latina-em-2021-
com-hebe-de-bonafini/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 16:07:12
Título: Julian Assange e o julgamento da liberdade de imprensa
Descrição: Apesar da última decisão do tribunal britânico no caso Assange, a 
ameaça à liberdade de imprensa no mundo segue vigente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/julian-assange-e-o-julgamento-
da-liberdade-de-imprensa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 11:16:57
Título: Doria propôs cortar investimento em ciência em três ocasiões durante a 
pandemia
Descrição: Orçamento da Fapesp para 2021 só foi garantido no último dia do ano, 
após pressão da comunidade científica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/doria-propos-cortar-
investimento-em-ciencia-em-tres-ocasioes-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-11 09:01:36
Título: Vestibular Indígena Unicamp tem inscrições abertas até o dia 31 de 
janeiro
Descrição: Para participar da prova, o candidato deve comprovar que faz parte de
uma das etnias do território brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/11/vestibular-indigena-unicamp-tem-
inscricoes-abertas-ate-o-dia-31-de-janeiro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 23:12:12
Título: Trump pensa usar nos dias finais o TikTok, que ele tentou banir nos EUA
Descrição: O destino, irônico, prega algumas peças. Que o diga o presidente 
americano Donald Trump, que, meses atrás, tentou banir o aplicativo de mensagens
de chinês 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/trump-pensa-usar-nos-dias-finais-o-
tiktok-que-ele-tentou-banir-nos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 20:48:24
Título: Ford dá adeus ao Brasil e Bolsonaro não faz nada para segurar empregos 
que vão para a Argentina
Descrição: A Ford anunciou que fechará as unidades do Brasil e a montadora diz 
que vendará para o Brasil os veículos produzidos na Argentina. O presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ford-da-adeus-ao-brasil-e-
bolsonaro-nao-faz-nada-para-segurar-empregos-que-vao-para-a-argentina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 19:09:22
Título: PT divulga nota sobre apoio a Pacheco no Senado
Descrição: A bancada do PT no Senado divulgou na tarde desta segunda-feira (11) 
uma nota sobre o apoio do partido à candidatura do senador Rodrigo Pacheco 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-divulga-nota-sobre-apoio-a-
pacheco-no-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 15:33:05
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Título: Papa Francisco autoriza em decreto mais funções para mulheres na Igreja 
Católica
Descrição: O papa Francisco, em mais um passo para ampliar as funções das 
mulheres na Igreja Católica Romana, alterou regras nesta segunda-feira (11) para
permitir formalmente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/papa-francisco-autoriza-em-decreto-
mais-funcoes-para-mulheres-na-igreja-catolica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-11 15:21:10
Título: Ao contrário de Bolsonaro, Mourão diz que tomará vacina contra a Covid-
19
Descrição: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), 
voltou ao trabalho nesta segunda-feira (11) depois de ter se recuperado da 
Covid-19. Ao chegar no palácio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ao-contrario-de-bolsonaro-mourao-
diz-que-tomara-vacina-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-12 09:00:42
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Multas prováveis para quem quebra as regras da Covid na 
Inglaterra 83 BBC News | Primeira página de notícias  Qual vacina Covid é 
melhor? Pfizer x Oxford x Moderna Mais de 200 BBC News 2 Coronavírus mais 
recente: as hospitalizações por Covid-19 nos EUA chegam a 130.000 Financial 
Times  Economia As vendas no varejo em 2020 são as piores [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-147/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-12 01:09:57
Título: Xadrez de Bolsonaro e o avanço irreversível da militarização, por Luis 
Nassif
Descrição: Por essencial, analise-se o fenômeno da militarização que, a  cada 
dia que passa, vai ficando mais nítido e espalhado.
Url :https://jornalggn.com.br/xadrez-2/xadrez-de-bolsonaro-e-o-avanco-
irreversivel-da-militarizacao-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 23:30:33
Título: TV GGN 20h: A estratégia de militarização de Bolsonaro
Descrição: Os comentários de Luis Nassif nesta segunda, dia 11
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-a-estrategia-de-militarizacao-
de-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 21:10:22
Título: Garantindo comissões, PT decide apoiar candidato do DEM na Presidência 
do Senado
Descrição: Adversário histórico do DEM, o PT anunciou o apoio à candidatura de 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na Presidência do Senado
Url :https://jornalggn.com.br/congresso/garantindo-comissoes-pt-decide-apoiar-
candidato-do-dem-na-presidencia-do-senado/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 20:12:07
Título: Covid-19: Laboratório brasileiro irá produzir Sputnik V apenas para 
exportação
Descrição: Segundo representante da União Química, prioridade é o Brasil, mas é 
a Anvisa quem \dita o ritmo\ para o uso nacional da vacina russa
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/covid-19-laboratorio-brasileiro-ira-
produzir-sputnik-v-apenas-para-exportacao/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 18:24:53
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Título: The Economist: A mídia digital de extrema direita abriu caminho para a 
revolta em Washington
Descrição: Algumas plataformas pequenas contam com outras empresas para 
pagamento e suporte técnico que podem ser mais exigentes quanto à presença de 
pontos de vista extremos e ausência de moderação.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/the-economist-a-midia-digital-de-
extrema-direita-abriu-caminho-para-a-revolta-em-washington/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 18:00:48
Título: BBC News: Os 65 dias que levaram o caos ao Capitólio
Descrição: Não importa o que aconteça com Donald Trump, os desordeiros que 
invadiram o Capitólio dos EUA não vão recuar tão cedo.
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/bbc-news-os-65-dias-que-levaram-o-caos-
ao-capitolio/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 16:22:19
Título: Defensor da tortura é pessoa desumana, por Rogério Marques
Descrição: E vem o ministro da Justiça André Mendonça falar em \pessoa humana\, 
ao citar o defensor declarado da tortura e do extermínio.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/defensor-da-tortura-e-pessoa-desumana-por-
rogerio-marques/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-11 15:46:58
Título: Apoiadores de Trump se recusam a aceitar derrota e marcam novos atos
Descrição: Após a invasão no Congresso dos EUA, que deixou cinco mortos e 
centenas de presos, trumpistas marcaram novos protestos para o dia 20 de janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/apoiadores-de-trump-se-recusam-a-
aceitar-derrota-e-marcam-novos-atos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-12 00:59:20
Título: Após meses de pressão, Olavo de Carvalho é banido de plataforma de 
pagamentos do Uol
Descrição: O PagSeguro vinha sendo pressionado pelo Sleeping Giants Brasil há 
meses, mas só tomou a decisão após o bloqueio geral das contas do presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-meses-de-pressao-olavo-de-
carvalho-e-banido-de-plataforma-de-pagamentos-do-uol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-12 00:27:43
Título: Povo brasileiro precisa saber quais são seus direitos para que possa ir 
às ruas, diz Hebe de Bonafini
Descrição: Em entrevista exclusiva ao Fórum América Latina, a líder das Mães da 
Praça de Maio, de 92 anos, criticou a \moderação\ do presidente Alberto 
Fernández e falou em viver para a política
Url :https://revistaforum.com.br/global/povo-brasileiro-precisa-saber-quais-sao-
seus-direitos-para-que-possa-ir-as-ruas-diz-hebe-de-bonafini/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 23:16:49
Título: De saída da presidência da Câmara, Maia diz que Bolsonaro pode sofrer 
impeachment em breve
Descrição: O parlamentar afirmou, em entrevista ao portal Metrópoles, que a 
demora de Bolsonaro em apresentar um plano de vacinação já \transbordou\ uma 
pressão da sociedade para o parlamento, e que caberá ao seu sucessor na 
presidência da Câmara abrir um processo de impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/de-saida-da-presidencia-da-camara-
maia-diz-que-bolsonaro-pode-sofrer-impeachment-em-breve/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-11 22:39:41
Título: Presidente de Portugal testa positivo para a Covid-19
Descrição: Marcelo Rebelo de Sousa tem 72 anos e está em campanha para a 
reeleição, mandatário já está em isolamento e assintomático
Url :https://revistaforum.com.br/global/presidente-de-portugal-testa-positivo-
para-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 22:15:35
Título: PT vai ao STF para anular sigilo de cartão de vacinação de Bolsonaro
Descrição: Partido quer que documento seja público e lembra desinformação 
promovida pelo presidente contra as doses e a pandemia, como a alegação de que 
elas poderiam fazer a pessoa virar “jacaré”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-vai-ao-stf-para-anular-sigilo-de-
cartao-de-vacinacao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 21:17:47
Título: “Muitos estudantes têm que escolher entre fazer o Enem ou a saúde de 
suas famílias”
Descrição: Prova está marcada para o próximo domingo (17), em plena ascensão dos
números de casos e mortes por Covid-19 no Brasil, entidades acionam a Justiça 
exigindo o adiamento do exame e apontam irresponsabilidade do governo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/muitos-estudantes-tem-que-escolher-
entre-fazer-o-enem-ou-a-saude-de-suas-familias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 20:47:39
Título: “Há uma descrença da população no sistema político dos EUA”, afirma 
cientista política Ana Prestes
Descrição: Na avaliação da analista internacional, o vice-presidente Mike Pence 
já foi claro ao dizer que não vai fazer uso da 25ª Emenda, o que destituiria 
Donald Trump do poder
Url :https://revistaforum.com.br/global/ha-uma-descrenca-da-populacao-no-
sistema-politico-dos-eua-afirma-cientista-politica-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 20:38:04
Título: Rússia testa versão “light” da vacina Sputnik V, que permitiria dose 
única
Descrição: Nova vacina pode acelerar a imunização, principalmente em países 
periféricos
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/russia-testa-versao-light-da-
vacina-sputnik-v-que-permitiria-dose-unica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 20:13:38
Título: Nas redes sociais, Vogue dos EUA é acusada de “branquear” Kamala Harris
Descrição: Vice-presidente eleita dos Estados Unidos está na capa da revista de 
fevereiro, ela é primeira mulher, negra e filha de imigrantes a ocupar o cargo 
naquele país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nas-redes-sociais-vogue-dos-eua-e-
acusada-de-branquear-kamala-harris/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 19:35:37
Título: Homofobia: Empresa de Teresina recusa serviço de filmagem a casal 
homossexual
Descrição: \Não fazemos casamentos homoafetivos\, disse a empresa a um casal de 
noivas, caso viralizou nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/homofobia-empresa-de-teresina-recusa-
servico-de-filmagem-a-casal-homossexual/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-11 16:46:23
Título: Conquista e reconquista, por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Antes de Bolsonaro, o país não vinha bem. Óbvio. Afinal, o povo não 
teria votado no atual presidente não fossem as condições lastimáveis da 
economia, da sociedade e da política. O voto vitorioso em 2018 foi um voto de 
protesto. Cabe a nós empreender uma Reconquista
Url :https://revistaforum.com.br/debates/conquista-e-reconquista-por-paulo-
nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 16:43:27
Título: Ingrid Silva é a primeira bailarina negra e brasileira a ser palestrante
principal em Harvard
Descrição: A bailarina, nascida em Benfica, no Rio de Janeiro, será a 
palestrante oficial no evento da Harvard Lead Conference
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/ingrid-silva-e-a-primeira-bailarina-
negra-e-brasileira-a-ser-palestrante-principal-em-harvard/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 15:21:53
Título: Ministro do Turismo diz que TripAdvisor é melhor que o Ibama na 
fiscalização do meio ambiente
Descrição: Declaração foi feita durante entrevista, onde o ministro também 
afirmou que são os turistas que fiscalizam a preservação de praias e florestas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministro-do-turismo-diz-que-
tripadvisor-e-melhor-que-o-ibama-na-fiscalizacao-do-meio-ambiente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-11 15:05:57
Título: Opinião: Privatizar o BB é ataque mortal à soberania brasileira
Descrição: Sem um banco público, como o país terá recursos para sair da crise e 
investir no desenvolvimento econômico?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/privatizar-o-bb-e-ataque-mortal-a-
soberania-brasileira/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-12 05:03:28
Título: Carlinhos Maia e o Instagram como meio perverso de superar a pobreza
Descrição: Em um país no qual ser visto pode representar a chance de ser 
cidadão, o alagoano surge como representante de um fenômeno em que sair da 
pobreza é uma conquista pessoal, uma louvação à meritocracia.The post Carlinhos 
Maia e o Instagram como meio perverso de superar a pobreza appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/12/carlinhos-maia-e-o-instagram-como-meio-
perverso-de-superar-a-pobreza/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-11 18:23:26
Título: O que deve acontecer no dia da posse de Joe Biden como presidente dos 
EUA?
Descrição: Em 20 de janeiro, Joe Biden se tornará oficialmente presidente e 
Kamala Harris se tornará vice-presidente. Aqui está o que você precisa saber.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55601423
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-11 19:33:17
Título: O apresentador bolsonarista que desdenhava da pandemia e morreu por 
covid-19
Descrição: Em seu programa na afiliada do SBT em Minas Gerais, Stanley Gusman 
fazia campanha contra medidas de isolamento social e o prefeito de Belo 
Horizonte
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-11/o-apresentador-bolsonarista-
que-desdenhava-da-pandemia-e-morreu-por-covid-19.html
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-11 23:40:00
Título: Proposta regulamenta compra de terras rurais por estrangeiros
Descrição: A área será limitada a 25% do total de cada município, mas sociedades
formadas por pessoas e empresas de uma mesma nacionalidade terão restrição 
maior, de no máximo 10%
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720837-proposta-regulamenta-compra-de-
terras-rurais-por-estrangeiros/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-12 07:06:29
Título: 'Te conheço?': Netanyahu remove Trump da capa da sua conta no Twitter
Descrição: A própria conta pessoal do presidente norte-americano Donald Trump 
foi permanentemente banida pelo Twitter na sexta-feira (8) devido ao que a 
plataforma descreveu como \risco de mais incitação à violência\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021011216762581-te-
conheco-netanyahu-remove-trump-da-capa-da-sua-conta-no-twitter/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-12 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 12 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (12), na qual o Instituto Butantan deve anunciar a eficácia total da
CoronaVac, democratas planejam processo de impeachment contra Trump e mais uma 
cidade chinesa é colocada em regime de lockdown.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021011216761988-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-12-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-11 17:02:54
Título: FBI alerta sobre manifestantes armados antes da posse de Biden
Descrição: O FBI alertou nesta segunda-feira (11) que protestos armados estão 
sendo planejados em Washington e em 50 capitais dos Estados Unidos antes da 
posse do presidente eleito Joe Biden em 20 de janeiro.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021011116759338-fbi-alerta-sobre-
manifestantes-armados-antes-da-posse-de-biden/
 
Fonte: Xinhua
Título: Vice-premiê chinês pede construção conjunta de futuro compartilhado para
toda vida na Terra
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/12/c_139660847.htm
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