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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 12:38:59
Título:  “O capitalismo é a principal ameaça contra a humanidade”, diz 
secretário da Alba-TCP
Descrição: Sacha Llorenti, recém eleito secretário executivo da plataforma, 
analisa os desafios para a integração regional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/o-capitalismo-e-a-principal-
ameaca-contra-a-humanidade-diz-secretario-da-alba-tcp

Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-13 05:02:20
Título: Entrevista: 'Deveríamos ter vergonha de estar falando em comercialização
de vacinas'
Descrição: Para Deisy Ventura, especialista em saúde global, a descoberta da 
vacina é só o primeiro passo – e nada indica que o governo brasileiro está no 
caminho certo.The post Entrevista: &#8216,Deveríamos ter vergonha de estar 
falando em comercialização de vacinas&#8217, appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/13/entrevista-deveriamos-ter-vergonha-de-
estar-falando-em-comercializacao-de-vacinas/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-13 03:00:00
Título: A pandemia escancarou os problemas estruturais que marcam a formação 
histórica do Brasil. Entrevista especial com Yuri Costa
Descrição: Já há algum tempo o campo dos Direitos Humanos vem sendo alvo de 
ataques. Com a subida de  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606071-ataques-aos-direitos-humanos-sao-reacoes-
de-uma-minoria-que-luta-pelos-seus-privilegios-entrevista-especial-com-yuri-
costa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 07:54:06
Título: Jornal de moradores em situação de rua é tema de documentário em 
festival nos EUA
Descrição: “De Olhos Abertos”, que conta a história do jornal gaúcho Boca de 
Rua, concorre a prêmio em circuito independente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/jornal-de-moradores-em-situacao-
de-rua-e-tema-de-documentario-em-festival-nos-eua

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-13 13:26:55
Título: 'Mãe, fica tranquila, a gente tá dentro de casa': as famílias destruídas
pela violência policial em plena pandemia
Descrição: No Rio e em São Paulo, mortes em intervenções policiais bateram 
recordes, mesmo com a circulação reduzida de pessoas, jovens negros são as 
principais vítimas. Famílias que tiveram adolescentes mortos em 2020 vivem agora
a luta para obter Justiça, realidade distante para a maioria dos casos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55582716

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-14 07:00:18
Título: Como brancos evangélicos dos EUA se juntaram a grupos extremistas no 
apoio a Donald Trump
Descrição: WASHINGTON — Antes que so autoproclamados membros do grupo de extrema
direita conhecido como Proud Boys marchassem até o Capitólio na quarta-feira, 6 
de janeiro, eles pararam para se ajoelhar na rua e rezar em nome de Jesus.O 
grupo, cujos participantes defendem visões misóginas e anti-imigração, rezaram a
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Deus para que trouxesse “reforma e reavivamento”. Deram graças pela “maravilhosa
nação na qual têm a bênção de viver”. Pediram a Deus a recuperação dos seus 
“sistemas de valores” e pela “coragem de representá-Lo e representar sua 
cultura”. E invocaram a proteção divina para o que estava por vir.Então se 
levantaram. Seu líder gritou em um berrante que a imprensa deveria “sair de sua 
frente”. Então seguiram para o Capitólio.A presença de ritos, símbolos e 
linguagem cristã se destacava na quarta-feira em Washington. Havia um cartaz 
dizendo “Jesus 2020”, em azul e vermelho, um patch “armadura de Deus” preso nas 
roupas de um homem, uma cruz branca declarando que “Trump venceu” em letras 
maiúsculas. Tudo isso misturado a alusões às teorias da conspiração do QAnon, 
bandeiras confederadas e camisetas com dizeres antissemitas.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/como-brancos-evangelicos-dos-eua-se-
juntaram-grupos-extremistas-no-apoio-donald-trump-24837201

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 15:04:22
Título: Revendedores dizem que botijão de gás pode chegar a R$ 200 em 2021
Descrição: A política econômica comandada por Paulo Guedes, ministro de 
Bolsonaro, promete prejudicar ainda mais a vida do trabalhador brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/revendedores-dizem-que-botijao-de-gas-
pode-chegar-a-r-200-em-2021/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-13 11:40:00
Título: \Depender da soja brasileira é endossar desmatamento na Amazônia\, diz 
Macron
Descrição: Presidente francês volta a criticar o desflorestamento no Brasil e 
diz que Europa deve investir mais no cultivo local de soja para ser \coerente\ 
com suas ambições ecológicas.
Url : https://www.defesanet.com.br/ffff/noticia/39297/-Depender-da-soja-
brasileira-e-endossar-desmatamento-na-Amazonia---diz-Macron/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-13 18:10:13
Título: Macron x Mourão: declaração de vice brasileiro sobre soja é 'achismo', 
diz especialista
Descrição: Mourão rebateu declaração de Macron sobre desmatamento na Amazônia e 
produção de soja no Brasil, mas fala de vice brasileiro \não se baseia em 
evidências científicas\, diz coautor de estudo que mostrou que 20% das 
exportações de soja da Amazônia e do Cerrado à União Europeia têm rastro de 
desmatamento ilegal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55651475

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-13 20:20:00
Título: WWF: é preciso frear desmatamento para reduzir surgimento de doenças 
como a COVID-19
Descrição: Além das mudanças climáticas e da redução da biodiversidade, o 
desmatamento tem como consequência para a humanidade o surgimento de novas 
zoonoses. A reconstrução pós-COVID-19 e o medo de outra pandemia podem inspirar 
um novo paradigma ambiental, segundo defendem cientistas.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021011316772943-wwf-e-preciso-frear-
desmatamento-para-reduzir-surgimento-de-doencas-como-a-covid-19/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-13 15:03:15
Título: Sem fiscalização, agrotóxico vira arma para violência doméstica
Descrição: Brasil teve 305 casos de tentativas de homicídio com  pesticidas na 
última década
Url :https://apublica.org/2021/01/sem-fiscalizacao-agrotoxico-vira-arma-para-
violencia-domestica/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Data: 2021-01-13 20:44:17
Título: Brasil é motivo de escárnio do mundo com sua política desastrosa sobre a
vacina
Descrição: Enquanto em vários países as pessoas já estão sendo vacinadas, no 
Brasil não se sabe nem se haverá uma campanha para incentivar a imunização ou se
prosseguirá a política subterrânea de boicote
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-13/brasil-e-motivo-de-escarnio-
do-mundo-com-sua-politica-desastrosa-sobre-a-vacina.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 11:43:38
Título: Após mutação amazônica do Coronavírus, Japão volta a fechar fronteiras
Descrição: Com segunda onda agressiva e mais de 300 mil casos, autoridades 
japonesas resolveram decretar estado de emergência para todo o país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-mutacao-amazonica-do-coronavirus-
japao-volta-a-fechar-fronteiras/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-14 06:55:36
Título: Cientistas encontram mais 2 cepas do SARS-CoV-2 nos EUA
Descrição: Pesquisadores da Universidade de Ohio (EUA) encontraram duas novas 
cepas do coronavírus, uma sendo semelhante à mutação britânica e a outra 
tornando o vírus mais contagioso.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021011416777837-cientistas-
encontram-mais-2-cepas-do-sars-cov-2-nos-eua/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-14 08:50:25
Título: Covid-19: o que se sabe sobre a nova variante de coronavírus encontrada 
em Manaus (e no Japão)
Descrição: Cientistas de dez instituições analisaram amostras de pacientes 
infectados e descobriram que 42% dos casos foram provocados por essa nova 
variante.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55655335

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 19:04:39
Título: Brasil tem a pior média semanal de mortes por covid dos últimos cinco 
meses
Descrição: Em um dia foram registrados mais de 1,2 mil óbitos e 60 mil novos 
contaminados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/brasil-tem-a-pior-media-semanal-
de-mortes-por-covid-dos-ultimos-cinco-meses

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 00:50:05
Título: GGN Covid Brasil: média semanal dá um salto de 50%
Descrição: Com 60.899 casos registrados hoje, a média diária semanal deu um 
salto de 50,3% em relação à média de 7 dias atrás, passando para 54.672 . Em 
relação aos óbitos,com o registro de 1.274 novas mortes,  o aumento foi de 37,1%
e a média diária saltou para 999. Em 14 dias, houve aumento expressivo da 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ggn-covid-brasil-media-semanal-da-um-
salto-de-50/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 14:05:07
Título: Baixa taxa de eficácia no Brasil se deu porque Coronavac foi testada em 
profissionais de saúde, diz Sinovac
Descrição: Yin Weidong, CEO do laboratório chinês, diz que o grupo testado no 
Brasil é de \alto risco para contrair a Covid-19\. Na Turquia, a taxa foi de 91%
de eficácia, e na Indonésia, que iniciou a vacinação hoje, de 65%
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/baixa-taxa-de-eficacia-no-brasil-
se-deu-porque-coronavac-foi-testada-em-profissionais-de-saude-diz-sinovac/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 13:52:55
Título: CoronaVac é segura, eficaz e de fácil implementação, diz ex-ministro 
Alexandre Padilha
Descrição: Deputado federal afirma que a vacina do Butantan tem eficácia, pois 
evita mortes e internações de casos graves, e é efetiva, por ser de fácil 
utilização e refrigeração
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavac-e-segura-eficaz-e-de-
facil-implementacao-diz-ex-ministro-alexandre-padilha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 09:25:12
Título: Arthur Virgílio considera “cretinice”, “absurdo e perversidade” pressão 
de Pazuello por cloroquina
Descrição: Secretários estaduais de Saúde consideraram documento do governo como
\esdrúxulo\ e \loucura\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arthur-virgilio-considera-cretinice-
absurdo-e-perversidade-pressao-de-pazuello-por-cloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 10:13:10
Título: Silas Malafaia divulga fake news para atacar eficácia da CoronaVac
Descrição: Pastor bolsonarista publicou imagem de reportagem do site O 
Antagonista que já havia sido desmentida pela epidemiologista Denise Garret, a 
quem foi atribuída a informação. \A vacina da CoronaVac é segura, eficaz e, 
acima de tudo, está disponível\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/silas-malafaia-divulga-fake-news-
para-atacar-eficacia-da-coronavac/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 00:23:05
Título: Para Moody’s, implicância de Bolsonaro com vacina atrasa recuperação da 
economia
Descrição: Agência de classificação de risco também vê risco de desaceleração 
com fim de auxílio emergencial, segundo Reuters
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/para-moodys-implicancia-de-bolsonaro-
com-vacina-atrasa-recuperacao-da-economia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 10:32:29
Título: Criticado após Ford deixar o RS, Dutra hoje merece pedido de desculpa, 
diz economista
Descrição: Olívio Dutra (PT) não cedeu à pressão da Ford por incentivos fiscais,
a empresa, então, saiu do RS para a Bahia em 1999
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/criticado-apos-ford-deixar-o-rs-
dutra-hoje-merece-pedido-de-desculpa-diz-economista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 09:01:09
Título: Saída da Ford reflete “ausência de política industrial para o setor”, 
dizem analistas
Descrição: Renata Filgueiras e Luis Paulo Bresciani, do DIEESE, afirmam que a 
crise industrial vai além da política macroeconômica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/saida-da-ford-reflete-ausencia-
de-politica-industrial-para-o-setor-dizem-analistas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 18:15:22
Título: Quatro montadoras chinesas estariam interessadas na fábrica da Ford na 
Bahia
Descrição: Apuração da CNN dá conta de que grupo Caoa estaria por trás da 
negociação, governo estadual fez contato com embaixadas de China, Coreia do Sul,
Japão e Índia para buscar compradores
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/quatro-montadoras-chinesas-estariam-
interessadas-na-fabrica-da-ford-na-bahia/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-01-13
Título: Na prática, projeto de nova lei orgânica das policias militares cria uma
quarta Força Armada
Descrição: Ainda em seu primeiro artigo, o texto confere às Polícias Militares 
prerrogativas institucionais similares às conferidas às Forças Armadas pela 
Constituição
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/13/na-pratica-projeto-de-nova-lei-
organica-das-policias-militares-cria-uma-quarta-forca-armada/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-13 11:11:00
Título: Generais americanos condenam ataque ao Capitólio em mensagem às tropas
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/dc/noticia/39294/Generais-americanos-condenam-
ataque-ao-Capitolio-em-mensagem-as-tropas/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-13 20:28:38
Título: Estados e municípios sofrerão mais com aumento da inadimplência no 
Brasil, diz analista
Descrição: As despesas de início de ano são mais uma dor de cabeça para os 
brasileiros que já sentem os impactos da crise econômica causada pela pandemia, 
e o possível aumento na inadimplência terá reflexos negativos para estados e 
municípios, avalia economista.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021011316773318-estados-e-municipios-
sofrerao-mais-com-aumento-da-inadimplencia-no-brasil-diz-analista/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-13 17:33:41
Título: “Toda semana os produtos ficam mais caros e corto a lista”: viver com o 
pior salário mínimo em 15 anos 
Descrição: Sem aumento real, salário mínimo tem o menor poder de compra para 
alimentos desde 2005. Inflação oficial do Brasil fechou 2020 com alta de 4,52%, 
enquanto os preços dos alimentos acumularam aumento de 14,09% no ano
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-13/toda-semana-os-produtos-ficam-
mais-caros-e-corto-a-lista-viver-com-o-pior-salario-minimo-em-15-anos.html

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 23:05:06
Título: Bolsonaro decide demitir presidente do Banco do Brasil
Descrição: Instituição divulgou plano de reestruturação que incluía demissão de 
5 mil funcionários, Paulo Guedes tenta reverter decisão
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-decide-demitir-presidente-do-
banco-do-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 22:17:19
Título: ANABB se manifesta contra demissões no Banco do Brasil
Descrição: Associação lista sobrecarga a funcionários restantes e afirma: 
estratégia digital não pode ser executada com prejuízos ao atendimento 
presencial
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/anabb-se-manifesta-contra-demissoes-no-
banco-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 20:41:19
Título: Familiares de presos denunciam casos de Covid não tratados e corte de 
água em penitenciárias de SP
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Descrição: Revistas íntimas estariam sendo realizadas mesmo em unidade com 
scanner corporal, um pedido de providências foi impetrado na Justiça, secretaria
nega irregularidades
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/familiares-de-presos-denunciam-casos-
de-covid-nao-tratados-e-corte-de-agua-em-penitenciarias-de-sp/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-13 19:15:33
Título: Mensagens entregues à defesa de Lula pela PF podem contribuir para 
anular condenação do ex-presidente
Descrição: Paulo Teixeira: mensagens entregues à defesa de Lula pela PF podem 
contribuir para anular condenação do ex-presidente O deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP) afirmou nesta quarta-feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/mensagens-entregues-a-defesa-de-
lula-pela-pf-podem-contribuir-para-anular-condenacao-do-ex-presidente/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 01:50:37
Título: A (não) recuperação do setor de serviços, por Luis Nassif
Descrição: Nas próximas semanas as curvas da pandemia crescerão mais ainda, 
devido às aglomerações de final de ano. E há perspectivas claras de distúrbios 
sociais pela frente.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/a-nao-recuperacao-do-setor-de-
servicos-por-luis-nassif/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 20:30:14
Título: Artigo | Privatização, uma história de grandes fracassos no Brasil
Descrição: Basta observarmos os casos brasileiros de privatizações para 
percebermos que elas não entregam o que prometem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/artigo-privatizacao-uma-
historia-de-grandes-fracassos-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 19:34:26
Título: Manaus não abrirá escolas para a realização do Enem: \Não é viável\, diz
secretário
Descrição: A justificativa é impedir aglomeração em um período em que o 
município está sob grave crise sanitária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/manaus-nao-abrira-escolas-para-
a-realizacao-do-enem-nao-e-viavel-diz-secretario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 17:59:08
Título: Anvisa: entre 5 diretores que decidirão sobre vacina, 3 foram indicados 
por Bolsonaro
Descrição: No próximo domingo, com transmissão ao vivo, ocorrerá a votação sobre
os pedidos de uso emergencial da medicação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/anvisa-entre-5-diretores-que-
decidirao-sobre-vacina-3-foram-indicados-por-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 16:43:01
Título: Por que Rodrigo Maia critica Bolsonaro, mas não aceita os pedidos de 
impeachment?
Descrição: Para o cientista político Vitor Marchetti, falta apoio político na 
sociedade e base na Câmara dos Deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/por-que-rodrigo-maia-critica-
bolsonaro-mas-nao-aceita-os-pedidos-de-impeachment
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 13:13:36
Título: Organizações civis do DF pedem medidas voltadas à reforma agrária
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Descrição: Iniciativa vem após Câmara Legislativa do DF alterar Política de 
Regularização de Terras Públicas Rurais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/organizacoes-civis-do-df-pedem-
medidas-voltadas-a-reforma-agraria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 11:40:07
Título: Sob gestão Bolsonaro, cresce número de pernambucanos afetados por 
conflitos no campo
Descrição: Para relatório da CPT, paralisação de políticas de reforma agrária 
intensificou violência contra famílias rurais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/sob-gestao-bolsonaro-cresce-
numero-de-pernambucanos-afetados-por-conflitos-no-campo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 07:53:15
Título: Fiocruz e Butantan sairão maiores que a mediocridade de governantes, diz
sanitarista
Descrição: Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, comenta processo de aprovação das
vacinas contra covid-19 no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/fiocruz-e-butantan-sairao-
maiores-que-a-mediocridade-de-governantes-diz-sanitarista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-13 07:46:29
Título: Entidades estudantis reagem com indignação à decisão da Justiça de 
manter o Enem
Descrição: Segundo líderes, ordem de juíza federal de São Paulo põe em risco a 
sociedade, exclui estudantes pobres e ignora diálogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/13/entidades-estudantis-reagem-com-
indignacao-a-decisao-da-justica-de-manter-o-enem
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 10:00:29
Título: Justiça suspende provas do Enem no Amazonas e delega decisão a 
munícipios de São Paulo
Descrição: A Justiça Federal do Amazonas suspendeu a realização da prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, marcada para este domingo (17). A 
decisão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/justica-suspende-provas-do-enem-no-
amazonas-e-delega-decisao-a-municipios-de-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 00:20:29
Título: “Arrependidos”, caminhoneiros ameaçam greve para dia 1º de fevereiro
Descrição: Arrependidos? Os caminhoneiros foram a principal força moral do então
candidato Jair Bolsonaro, em 2018, mas agora juram que estão desanimados com o 
presidente. Os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/arrependidos-caminhoneiros-ameacam-
greve-para-dia-1o-de-fevereiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-13 18:39:33
Título: Human Rights Watch classifica Bolsonaro como “sabotador” do combate à 
Covid-19
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi classificado como sabotador do 
combate à Covid-19 no Brasil pela Human Rights Watch uma organização não 
governamental de defesa dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/human-rights-watch-classifica-
bolsonaro-como-sabotador-do-combate-a-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 23:19:51
Título: IPCA de dezembro totaliza 1,35%, segundo IBGE
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Descrição: Inflação oficial apresenta seu resultado mais elevado desde fevereiro
de 2003, e a maior variação para um mês de dezembro desde 2002
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ipca-de-dezembro-totaliza-135-segundo-
ibge/
 

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 21:18:37
Título: Xadrez do fim dos grupos nacionais de mídia, por Luis Nassif
Descrição: Seria relevante que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria 
Geral da República, as Escolas de Magistratura e do Ministério Público montassem
discussões sobre o tema, mas de forma aberta, juntando não apenas associações 
dos grupos de mídia, mas representantes de mídia alternativa e especialistas em 
direito à informação.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-do-fim-dos-grupos-nacionais-de-
midia-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 21:08:58
Título: Bolsonaro bloqueia recursos para ciência e tecnologia
Descrição: Mandatário derrubou trechos do projeto de lei que tinham o objetivo 
de proibir o bloqueio de recursos do FNDCT e liberar capital para investimentos 
nas áreas de inovação
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-bloqueia-recursos-para-ciencia-
e-tecnologia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 01:00:21
Título: Olavo de Carvalho compara eleitores de Trump a judeus perseguidos pelo 
nazismo
Descrição: \Comparação asquerosa e mentirosa\, reagiu o grupo Judeus Pela 
Democracia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/olavo-de-carvalho-compara-eleitores-
de-trump-a-judeus-perseguidos-pelo-nazismo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 20:13:56
Título: As falsas acusações de antissemitismo como arma de guerra, por Bruno 
Beaklini
Descrição: O problema de fundo é outro. A ressignificação do termo 
antissemitismo é a chave das alegações desses grupos de pressão.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/as-falsas-acusacoes-de-antissemitismo-
como-arma-de-guerra-por-bruno-beaklini/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 20:02:44
Título: Liminar derruba assembleia que proclamaria destruição do CEITEC
Descrição: Encontro iria indicar o liquidante do processo de extinção da 
estatal. De acordo com a associação dos colaboradores do centro de tecnologia a 
ação \iniciaria um processo de desmonte irreversível para a história do país\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/liminar-derruba-assembleia-que-
proclamaria-destruicao-do-ceitec/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-13 19:38:48
Título: IBGE projeta novo patamar recorde para safra agrícola
Descrição: Estimativa para colheita da safra 2021 chega a 260,5 milhões de 
toneladas, um crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ibge-projeta-novo-patamar-recorde-para-
safra-agricola/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 23:08:45
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Título: União Química compra 10 milhões de doses da Sputnik, que devem chegar ao
Brasil até março
Descrição: A farmacêutica brasileira pretende iniciar a produção do imunizante 
esta semana
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/uniao-quimica-compra-10-milhoes-de-
doses-da-sputnik-que-devem-chegar-ao-brasil-ate-marco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 22:45:40
Título: Promotoria vai à Justiça contra lei de Doria que cortou isenção de IPVA 
de pessoas com deficiência
Descrição: Ação civil pública diz que medida, que excluiu 80% dos beneficiados 
por lei anterior, é discriminatória e inconstitucional e criou  “categorias 
distintas de deficientes”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/promotoria-vai-a-justica-contra-lei-de-
doria-que-cortou-isencao-de-ipva-de-pessoas-com-deficiencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 21:54:39
Título: Deputado acusado de assédio por Isa Penna consegue derrubar processo 
aberto pelo partido
Descrição: Decisão judicial derrubou procedimento disciplinar que Fernando Cury 
era alvo no Cidadania
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-acusado-de-assedio-por-isa-
penna-consegue-derrubar-processo-aberto-pelo-partido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 21:00:51
Título: Attuch, Altman, Cynara e Rovai debatem banimento de Trump das redes 
sociais
Descrição: Após incitar invasão do Capitólio, presidente dos Estados Unidos é 
banido do Facebook, do Twitter e agora também do YouTube. Leonardo Attuch, Breno
Altman, Cynara Menezes e Renato Rovai debatem se isso configura censura ou 
apenas defesa das instituições
Url :https://revistaforum.com.br/videos/attuch-altman-cynara-e-rovai-debatem-
banimento-de-trump-das-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 20:18:56
Título: Arcebispo emérito do Rio de Janeiro, dom Eusébio morre de Covid
Descrição: O cardeal também era ex-arcebispo de Florianópolis e, atualmente, 
morava em São José dos Campos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/arcebispo-emerito-do-rio-de-janeiro-dom-
eusebio-morre-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 16:39:55
Título: Pelo segundo ano, Bolsonaro não dá aumento real para aposentados e 
pensionistas
Descrição: Reajuste para quem ganha mais que um salário mínimo do INSS é de 
5,45%, índice igual ao da inflação, aumento do piso nacional foi ainda menor, de
5,26%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pelo-segundo-ano-bolsonaro-nao-da-
aumento-real-para-aposentados-e-pensionistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-13 14:58:45
Título: Vídeo: advogado agride e ofende mulher trans em MG
Descrição: Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-advogado-agride-e-ofende-mulher-
trans-em-mg/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-13 10:52:57
Título: “Vendas da BR e da Braskem são prioridades”, diz presidente da Petrobras
Descrição: Em entrevista ao Valor, Roberto Castello Branco disse que 
privatização de subsidiárias da Petrobras é \questão apenas de timing\ e 
classificou como \ofensa\ acusação de importadores de petróleo de que o governo 
segura o preço dos combustíveis para conter a inflação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/vendas-da-br-e-da-braskem-
sao-prioridades-diz-presidente-da-petrobras/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-14 03:00:00
Título: Descontrole epidêmico, desinformação e mortes: a dramática situação de 
Manaus. Entrevista especial com Jesem Orellana
Descrição: Descontrole epidêmico, desinformação e mortes: esta tríade macabra dá
o tom da atual situação de Manaus< [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606115-descontrole-epidemico-desinformacao-e-
mortes-a-dramatica-situacao-de-manaus-entrevista-especial-com-jesem-orellana
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-14 06:44:15
Título: Mulher transexual ganha na justiça o direito de receber pensão de pai 
militar 
Descrição: Uma transexual obteve na Justiça o direito de receber a pensão 
vitalícia do pai militar, no Rio Grande do Norte. A mulher solicitou o benefício
em 2018 quando retificou sua certidão de nascimento para ser reconhecida como do
gênero feminino. Com a decisão proferida em 7 de janeiro, ela será pensionista 
em igualdade de condições com as duas irmãs. As filhas de militares têm direito 
a pensão vitalícia. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/mulher-transexual-ganha-na-justica-direito-
de-receber-pensao-de-pai-militar-24837724
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-13 09:30:10
Título: Novas regras para o WhatsApp: 4 perguntas sobre as mudanças no 
aplicativo
Descrição: O WhatsApp passou a obrigar seus usuários a compartilhar dados 
pessoais com o Facebook — empresa que é dona do serviço de mensagens desde 2014.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55645074
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-13 21:48:00
Título: Projeto desconsidera afastamento de bolsistas durante maternidade para 
avaliação de desempenho
Descrição: Proposta também define que informações deverão constar na Plataforma 
Lattes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721175-projeto-desconsidera-afastamento-
de-bolsistas-durante-maternidade-para-avaliacao-de-desempenho/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-13 14:26:00
Título: Projeto concede isenção tributária a farmacêuticas quando houver doação 
de medicamentos
Descrição: Doação de remédios na data de validade poderia ser feita para 
entidades de utilidade pública
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720511-projeto-concede-isencao-
tributaria-a-farmaceuticas-quando-houver-doacao-de-medicamentos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-13 13:18:00
Título: Proposta cria medidas de controle para compras sem licitação durante a 
pandemia
Descrição: O texto estabelece punição para quem dispensar a licitação fora das 
hipóteses previstas em lei
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721017-proposta-cria-medidas-de-
controle-para-compras-sem-licitacao-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-14 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 14 de janeiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quinta-feira 
(14), marcada pelo veto de Bolsonaro à liberação de fundos para ciência e 
tecnologia, pela aprovação de segundo impeachment contra Trump e registro de 
primeira morte por COVID-19 na China em oito meses.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021011416776337-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-14-de-janeiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-13 13:15:21
Título: Brasil terá 150 milhões de doses da Sputnik V disponíveis, informa RFPI 
(VÍDEO)
Descrição: O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) 
informou nesta quarta-feira (13) que dez milhões de doses da vacina Sputnik V 
contra COVID-19 serão disponibilizadas ao Brasil no primeiro trimestre deste 
ano.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021011316771747-brasil-tera-150-milhoes-
de-doses-da-sputnikv-disponiveis-informa-rfpi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-13 13:03:35
Título: Embaixador do Irã: EUA usaram redes sociais para censurar homenagens ao 
general Soleimani
Descrição: Em carta especial enviada à Sputnik, o embaixador do Irã em Moscou, 
Kazem Jalali, criticou a atuação dos EUA no campo dos veículos de informação e 
redes sociais e ressaltou os efeitos negativos de tal política.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021011316771724-embaixador-do-ira-eua-
usaram-redes-sociais-para-censurar-homenagens-ao-general-soleimani/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-13 11:18:17
Título: Deterioração ambiental é mais ameaçadora do que 'trumpismo ou COVID-19',
avisa ambientalista
Descrição: As prioridades incompatíveis dos governos de todo o mundo e a \
ignorância difundida\ na população global não conseguiram resolver a 
deterioração da vida na Terra, segundo relatório de grupo de ambientalistas.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2021011316770916-deterioracao-
ambiental-e-mais-ameacadora-do-que-trumpismo-ou-covid-19-avisa-ambientalista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-13 10:31:26
Título: Putin ordena vacinação em massa da população russa contra COVID-19 a 
partir da próxima semana
Descrição: Nesta quarta-feira (13), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
ordenou o início da vacinação em massa contra a COVID-19 da população a partir 
da próxima semana.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021011316770695-putin-ordena-vacinacao-
em-massa-da-populacao-russa-contra-covid-19-a-partir-da-proxima-semana/
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