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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-14 14:59:51
Título: Caso de Madalena, escrava desde os oito anos, expõe legado vivo da 
escravidão no Brasil
Descrição: Exemplo extremo do pacto social racista que perdura no país no século
XXI, Madalena Gordiano foi empregada doméstica de uma família abastada durante 
quatro décadas sem remuneração ou férias
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-14/madalena-escrava-desde-
os-oito-anos-expoe-caso-extremo-de-racismo-no-brasil-do-seculo-xxi.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 08:03:01
Título: Plano de vacinação “copiado” da Europa ignora desigualdade brasileira, 
critica médico
Descrição: Para Gonzalo Vecina, ordem de grupos a serem imunizados deveria ser 
revista: “ Quem mais morre aqui são os pobres”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/plano-de-vacinacao-copiado-da-
europa-ignora-desigualdade-brasileira-critica-medico

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 16:52:54
Título: Falta de oxigênio e aumento de mortes por covid forçam toque de recolher
em Manaus
Descrição: Relatos dão conta de houve uma baixa significativa do número de 
cilindros de oxigênio na manhã desta quinta-feira (14)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/falta-de-oxigenio-e-aumento-de-
mortes-por-covid-forcam-toque-de-recolher-em-manaus

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 22:21:41
Título: “Vai esperar chegar o oxigênio. Não tem o que fazer”, disse Pazuello em 
Manaus
Descrição: Pacientes morrem por asfixia em hospitais de Manaus enquanto o 
ministro da Saúde apenas aguarda que a oferta e demanda se ajustem sozinhas
Url :https://jornalggn.com.br/politica/vai-esperar-chegar-o-oxigenio-nao-tem-o-
que-fazer-disse-pazuello-em-manaus/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 20:55:16
Título: Governo Bolsonaro ajudou a transportar só 6% do oxigênio que Manaus 
precisa por dia
Descrição: “A gente recebeu uma carga ontem com seis isotanques, tinha 5 mil 
metros cúbicos de oxigênio. Nossa necessidade hoje é de 75 mil metros cúbicos\, 
disse o governador
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-ajudou-a-
transportar-so-6-do-oxigenio-que-manaus-precisa-por-dia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 01:13:21
Título: Maia diz que falta de oxigênio em Manaus é “resultado da agenda 
negacionista que lideranças promovem”
Descrição: O presidente da Câmara criticou o colapso sanitário de Manaus e 
defendeu que o Congresso volte do recesso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-diz-que-falta-de-oxigenio-em-
manaus-e-resultado-da-agenda-negacionista-que-liderancas-promovem/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 20:27:43
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Título: 28 pessoas morreram sem oxigênio em apenas um hospital em Manaus, diz 
ex-prefeito
Descrição: \O que acontece em Manaus é assassinato aos moldes de Hitler, por 
asfixia. Isso é doloroso e cruel\, diz Arthur Virgílio
Url :https://jornalggn.com.br/politica/28-pessoas-morreram-sem-oxigenio-em-
apenas-um-hospital-em-manaus-diz-ex-prefeito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 00:41:32
Título: Venezuela coloca oxigênio à disposição de Manaus: “Solidariedade latino-
americana”
Descrição: O governador do Amazonas agradeceu o gesto do governo de Nicolás 
Maduro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/venezuela-coloca-oxigenio-a-
disposicao-de-manaus-solidariedade-latino-americana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 19:21:03
Título: UTIS lotam e Brasil registra mais de 67 mil casos da covid em um dia
Descrição: Total de óbitos registrados fica acima de mil pelo segundo dia 
consecutivo, ao todo 1.131 registros nas últimas 24h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/utis-lotam-e-brasil-registra-
mais-de-67-mil-casos-da-covid-em-um-dia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 11:16:03
Título: Presidente Bolsonaro incentivou aglomeração nas festas de fim de ano, 
causa do aumento de mortes e internações por Covid
Descrição: Era um sábado, dia 19 de dezembro, quando o deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) publicou uma entrevista com seu pai, o presidente Jair 
Bolsonaro. O “Zero 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-incentivou-aglomeracao-
nas-festas-de-fim-de-ano-que-causa-agora-aumento-de-mortes-e-internacoes-por-
covid/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 01:26:47
Título: Governo indiano nega liberação imediata de vacinas ao Brasil
Descrição: Questionado sobre o assunto durante uma coletiva de imprensa semanal,
o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Anurag Srivastava, disse que é
muito cedo para discutir as exportações de vacinas, já que o programa de 
imunização da Índia está programado para ser lançado no sábado.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-indiano-nega-liberacao-imediata-
de-vacinas-ao-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 16:34:01
Título: Artigo | Vírus, gestores e fardas: a incompetência de Pazuello no 
combate à pandemia
Descrição: Chama atenção a incompetência desastrosa do general-logístico na 
aquisição de seringas para vacinação da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/artigo-virus-gestores-e-fardas-
a-incompetencia-de-pazuello-no-combate-a-pandemia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 00:20:06
Título: Em indireta a Bolsonaro, William Bonner critica “loucos e 
irresponsáveis”
Descrição: O apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, criticou quem espalha
mentiras e desinformação \investido de cargo público\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/em-indireta-a-bolsonaro-william-bonner-
critica-loucos-e-irresponsaveis/
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Data: 2021-01-14 23:35:54
Título: PT vai ao STF para obrigar governo Bolsonaro a abastecer hospitais de 
Manaus com oxigênio
Descrição: Em ação encaminhada ao ministro Ricardo Lewandowski, partido pede 
ainda que o Ministério da Saúde instale hospitais de campanha e que envie a 
Força Nacional à capital amazonense
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pt-vai-ao-stf-para-obrigar-governo-
bolsonaro-a-abastecer-hospitais-de-manaus-com-oxigenio/

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: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 23:25:00
Título: Bolsonaro sobre auxílio emergencial: “Depois de nove meses, tem que 
colocar um ponto final”
Descrição: \Quem tá criticando que perdeu o emprego, reclama de quem tirou seu 
emprego\, disse ainda o presidente, se eximindo de qualquer responsabilidade 
pelo aumento do desemprego
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-sobre-auxilio-emergencial-
depois-de-nove-meses-tem-que-colocar-um-ponto-final/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-15 00:58:46
Título: “Minha pressa não é por vacina, é por comida”. A fila da fome em São 
Paulo turbinada por ato anti-Doria 
Descrição: Doação de 3.000 kits de alimento pela Ceagesp gera fila quilométrica 
e aglomeração, mesmo sob forte chuva. Iniciativa foi promovida por bolsonarista 
que dirige centro de distribuição
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-01-15/minha-pressa-nao-e-por-
vacina-e-por-comida-a-fila-da-fome-em-sao-paulo-turbinada-por-ato-anti-
doria.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-14 20:18:47
Título: Brasil volta a ter 14 milhões de famílias na miséria, e economistas 
afirmam: a situação vai piorar
Descrição: Após seis anos o Brasil voltou a atingir a marca negativa de 14 
milhões de famílias na miséria – e este número deve aumentar em 2021, por conta 
do fim do auxílio emergencial.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021011416781409-brasil-volta-a-ter-14-
milhoes-de-familias-na-miseria-e-economistas-afirmam-a-situacao-vai-piorar/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 22:54:52
Título: TV GGN 20h: Brasil caminha para o grande confronto com Bolsonaro
Descrição: Confira no boletim desta quinta-feira, 14 de janeiro, os destaques do
noticiário nacional, que chama atenção para o colapso do sistema de Saúde de 
Manaus, em decorrência da pandemia da Covid-19
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-brasil-caminha-para-o-grande-
confronto-com-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 10:00:26
Título: Xadrez da entrada do país na era da ebulição, por Luis Nassif
Descrição: Há dois anos os Bolsonaro vem armando suas milícias, desde as 
milícias propriamente ditas, os clubes de tiro espalhados pelo país e os 
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ruralistas. E tem se aproximado cada vez mais das bases das polícias militares e
das Forças Armadas.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/xadrez-da-entrada-do-pais-na-era-
da-ebulicao-por-luis-nassif/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-14 09:09:00
Título: Material sobre atual doutrina Militar. O pensamento crítico e criativo 
no combate do século 21
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/39305/O-pensamento-critico-e-
criativo-no-combate-do-seculo-21/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 16:31:55
Título: Reino Unido proíbe entrada de brasileiros e latinos por mutação do 
coronavírus detectada no Brasil
Descrição: Pelo Twitter, o secretário de transportes do Reino Unido, Grant 
Shapps, afirmou ainda que voos de Portugal também estão suspensos \devido às 
suas fortes ligações com o Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/reino-unido-proibe-entrada-de-
brasileiros-e-latinos-por-mutacao-do-coronavirus-detectada-no-brasil/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-15 06:36:40
Título: Prefeito de Duque de Caxias é investigado por intolerância religiosa a 
crenças de matriz africana
Descrição: A Polícia Civil do Rio investiga se houve intolerância religiosa no 
discurso do prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis (MDB), durante 
cerimônia de posse no dia 1º de janeiro. No evento, ele ofendeu as religiões de 
matriz africana 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/prefeito-de-duque-de-caxias-investigado-por-
intolerancia-religiosa-crencas-de-matriz-africana-24838712

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-14 14:00:46
Título: Opus Dei, a herdeira investigada
Descrição: A ordem enfrenta atualmente processos judiciais no Uruguai e na 
Argentina em que os requerentes a acusam de pressões indevidas e métodos 
abusivos para ficar com a herança de idosos
Url :https://apublica.org/2021/01/opus-dei-a-herdeira-investigada/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 20:06:38
Título: Olívio Dutra: Ford orquestrou \oposição insidiosa\ contra governo do RS,
em 1999
Descrição: Em nota, ex-governador do RS afirma que empresa estimulou ataques a 
ele ao ver negada pressão por incentivos fiscais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/olivio-dutra-ford-orquestrou-
oposicao-insidiosa-contra-governo-do-rs-em-1999

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 14:46:56
Título: Veneno do agronegócio contamina aldeia indígena na região Oeste do 
Paraná
Descrição: Área é reivindicada pelos Avá-Guarani da cidade de Itaipulândia, 
Itaipu Binacional move processos de reintegração
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/veneno-do-agronegocio-contamina-
aldeia-indigena-na-regiao-oeste-do-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 18:52:31
Título: Fórum Social Mundial 2021 será virtual, de 23 a 31 de janeiro 
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Descrição: Lula e Angela Davis estão entre os confirmados, além da abertura, 
evento terá painéis temáticos e assembleias autônomas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/forum-social-mundial-2021-sera-
virtual-de-23-a-31-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 12:25:13
Título: Com duração de uma hora, terceiro apagão no Amapá deixa mais prejuízos à
população
Descrição: Em caso de problemas como queima de eletrodomésticos, população deve 
procurar a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/com-duracao-de-uma-hora-
terceiro-apagao-no-amapa-deixa-mais-prejuizos-a-populacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-14 09:42:55
Título: Justiça suspende realização do Enem no Amazonas, onde pandemia vem se 
agravando
Descrição: Juiz federal decide que a situação do estado frente à pandemia não 
permite a realização do exame
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/14/justica-suspende-realizacao-do-
enem-no-amazonas-onde-pandemia-vem-se-agravando
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 22:43:06
Título: Frota anuncia candidatura à presidência da Câmara
Descrição: O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) anunciou nesta quinta-
feira (14) sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Em vídeo 
publicado nas rede sociais, Frota 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/frota-anuncia-candidatura-a-
presidencia-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 21:29:58
Título: PT quer que Congresso realize campanha publicitária nacional pela 
vacinação
Descrição: O PT solicitou nesta quinta-feira (14) ao Congresso Nacional que 
elabore, organize e implemente com urgência uma Campanha Publicitária de 
utilidade pública, em caráter nacional, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-quer-que-congresso-realize-
campanha-publicitaria-nacional-pela-vacinacao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 21:27:03
Título: PGR planeja enterro da Lava Jato por suspeita de investigadores das 
forças-tarefas
Descrição: Já vai tarde. A PGR (Procuradoria-Geral da República) anunciou o fim 
das forças-tarefas, a exemplo da Lava Jato, por fragilidade e suspeita de seus 
investigadores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pgr-planeja-enterro-da-lava-jato-
por-suspeita-de-investigadores-das-forcas-tarefas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 21:13:37
Título: Venezuela firma acordo com a Rússia e vai produzir a Sputnik V
Descrição: A Venezuela e a Rússia concordaram com o fornecimento e produção da 
vacina Sputnik V no país sul-americano ainda durante o primeiro trimestre de 
2021, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/venezuela-firma-acordo-com-a-
russia-e-vai-produzir-a-sputnik-v/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 14:41:04
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Título: OAB-PR diz que programa de Ratinho sobre escolas cívico-militares é 
inconstitucional
Descrição: A Comissão da Criança e do Adolescente e o Grupo de Trabalho sobre 
Direito Educacional da OAB Paraná emitiram um parecer técnico sobre o Programa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/oab-pr-diz-que-programa-de-ratinho-
sobre-escolas-civico-militares-e-inconstitucional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 11:55:34
Título: Presidente do BB e ministro das Relações Exteriores podem ser demitidos 
em breve
Descrição: O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, pode ser demitido por
ter revelado que a instituição financeira planeja fechar agências e demitir 5 
mil 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/presidente-do-bb-e-ministro-das-
relacoes-exteriores-podem-ser-demitidos-em-breve/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-14 10:32:53
Título: Em nota, Marcelo Freixo explica por que PSOL deve apoiar Baleia Rossi na
Câmara
Descrição: O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), em nota, elencou 15 motivos para
que os psolistas apoiem o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela 
presidência 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/em-nota-marcelo-freixo-explica-por-
que-psol-deve-apoiar-baleia-rossi-na-camara/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 08:49:30
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde O coronavírus vai derrubar mais de um ano a expectativa de vida
média nos EUA, segundo estudo 64 CNN.com  Canal RSS  Economia Biden pede ação 
rápida em plano de ajuda gigante com republicanos desconfiados Política 
Bloombergpor Erik Wasson/ 25min Negócios Mercado Os preços do Bitcoin voltam a 
US $ 40.000 2K CNN.com  Canal RSS   [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-222/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 08:01:24
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Coronavírus: Notícias falsas &#8216,fazendo com que as minorias
étnicas rejeitem Covid Jab&#8217, Mais de 400 BBC News  Covid: entra em vigor a 
proibição de viajantes da América do Sul no Reino Unido Mais de 200 BBC News  
Covid-19: hospitais brasileiros &#8216,ficam sem oxigênio&#8217, para pacientes 
com vírus 7K BBC News | Primeira págin Variante brasileira da Covid provoca 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-da-europa-150/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 22:05:14
Título: Governo Bolsonaro recorre da decisão que suspendeu Enem em Manaus
Descrição: A Advocacia-geral da União argumenta que o MEC tomou as medidas 
necessárias para garantir a segurança dos estudantes durante a realização das 
provas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-recorre-da-decisao-que-
suspendeu-enem-em-manaus/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 21:23:07
Título: Presidente no Inep reafirma realização do Enem em meio ao surto da 
Covid-19
Descrição: Se é seguro ir a bares e restaurante é \seguro fazer a prova do 
Enem\, disse Alexandre Lopes
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/presidente-no-inep-reafirma-realizacao-do-
enem-em-meio-ao-surto-da-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 19:27:21
Título: Anvisa decide no domingo de manhã se libera vacinas da Sinovac e 
Astrazeneca
Descrição: A Anvisa alega que estão pendentes 33,7% das informações referentes à
Coronavac e 31,3% da documentação da vacina da Astrazeneca
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/anvisa-decide-no-domingo-de-manha-se-
libera-vacinas-da-sinovac-e-astrazeneca/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-14 18:33:24
Título: Coronavírus: Reino Unido prepara restrições para viagens do Brasil por 
nova variante da Covid
Descrição: O primeiro-ministro Boris Johnson recebeu pedidos para agir diante da
nova cepa sul-americana durante uma reunião com legisladores no Parlamento.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-reino-unido-prepara-
restricoes-para-viagens-ao-brasil-por-nova-variante-da-covid/
 
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 09:17:10
Título: Em live, Bolsonaro orienta Pazuello em “pergunta inteligentíssima” de 
Constantino contra vacina
Descrição: Comentarista bolsonarista repetiu argumentos do presidente contra 
isolamento social, uso de máscara e a vacina contra a Covid-19 e foi elogiado 
pelo ministro da Saúde: \Rodrigo é uma pergunta inteligentíssima, parabéns por 
ela\. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/em-live-bolsonaro-orienta-
pazuello-em-pergunta-inteligentissima-de-constantino-contra-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 01:55:10
Título: Freixo representa Pazuello na PGR por crime contra a vida: “Responsável 
pelas mortes em Manaus”
Descrição: Segundo o deputado federal, ministro da Saúde sabia do colapso 
hospitalar na cidade, cujo sistema de saúde carece até mesmo de oxigênio, e não 
agiu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-representa-pazuello-na-pgr-por-
crime-contra-a-vida-responsavel-pelas-mortes-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 00:05:42
Título: Após Ministério da Saúde dizer que não tem seringas, STF pede que 
estados informem seus estoques
Descrição: Pasta fez pregão para adquirir insumo, que angariou menos de 3% do 
pretendido, Bolsonaro disse que compra foi suspensa até “preços voltarem à 
normalidade”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-ministerio-da-saude-dizer-que-
nao-tem-seringas-stf-pede-que-estados-informem-seus-estoques/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 23:42:00
Título: Ninguém pode furar a fila da vacinação, por Valerio Arcary
Descrição: Há um imperativo moral de que aqueles que correm mais riscos sejam 
vacinados primeiro. A fila deve estar ordenada por critérios objetivos e 
universais e eles são bem conhecidos: os profissionais da linha de frente, 
idosos e quem tem doenças crônicas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ninguem-pode-furar-a-fila-da-vacinacao-
por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 23:08:25
Título: Bolsonaro volta a desestimular vacinação: “Não quer tomar, não tome. Não
tem comprovação”
Descrição: Ao lado do ministro Eduardo Pazuello, o presidente voltou a 
reproduzir discurso antivacina durante live presidencial realizada nesta quinta-
feira
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-volta-a-desestimular-
vacinacao-nao-quer-tomar-nao-tome-nao-tem-comprovacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 23:01:16
Título: Juventude trabalhadora entrevista José Dirceu
Descrição: Na primeira semana de janeiro, José Dirceu enfureceu a rede 
bolsonarista ao descrever o governo Bolsonaro como: “criminoso e irresponsável” 
e defini-lo como “um governo militar, autoritário, de extrema direita, 
obscurantista e fundamentalista”. Neste primeiro programa do Fórum Sindical de 
2021 nosso entrevistado é José Dirceu, para falar sobre os desafios do Brasil 
sob o [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/juventude-trabalhadora-entrevista-jose-
dirceu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 22:28:44
Título: Queda de lucro do FGTS pela metade confirma alertas de bancários da 
Caixa
Descrição: Resultados negativos são consequência de aumento de retiradas de 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em virtude da crise econômica,
mas também por conta de outras medidas adotadas pelo governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/queda-de-lucro-do-fgts-pela-metade-
confirma-alertas-de-bancarios-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 22:02:58
Título: Governo Bolsonaro recorre aos EUA para levar oxigênio para Manaus
Descrição: O governo estaria sem aviões que possam fazer o transporte de 
cilindros para a capital do Amazonas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-recorre-aos-eua-
para-levar-oxigenio-para-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 20:11:01
Título: Três pontos para entender a nova política de privacidade do WhatsApp – 
ou por que você ficará mais exposto
Descrição: \Modulação de comportamento\: em entrevista à Fórum, o sociólogo e 
especialista em redes digitais Sergio Amadeu explica o que está por trás do 
compartilhamento de dados entre WhatsApp e Facebook
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/tres-pontos-para-entender-a-nova-
politica-de-privacidade-do-whatsapp-ou-por-que-voce-ficara-mais-exposto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 20:10:57
Título: “Uma decisão irresponsável”, diz presidenta da Apeoesp sobre reabertura 
das escolas em fevereiro
Descrição: Para o presidente da CNTE, a expectativa de risco já foi 
ultrapassada. “Está provado que cada vez que há relaxamento no isolamento 
social, os casos da Covid aumentam”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/uma-decisao-irresponsavel-diz-
presidenta-da-apeoesp-sobre-reabertura-das-escolas-em-fevereiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 19:47:33
Título: O capitalismo que está contra Bolsonaro e Trump, por Raphael Fagundes
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Descrição: A indústria cultural vem fabricando heróis que representam as 
minorias para que o projeto de fetichização da identidade seja promovido. Estes 
heróis são produtos consumidos ao lado de outras mercadorias fetichizadas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-capitalismo-que-esta-contra-bolsonaro-e-
trump-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 19:18:53
Título: Felipe Neto para Bia Kicis e Alexandre Garcia: “desgraçados. Vocês têm 
as mãos sujas de sangue”
Descrição: O blogueiro se refere ao fato dos dois elogiarem atitude do governo 
do Amazonas em suspender o lockdown
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-para-bia-kicis-e-
alexandre-garcia-desgracados-voces-tem-as-maos-sujas-de-sangue/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 18:57:24
Título: Damares e o desmonte LGBTI: bolsonarismo compassivo?, por Julian 
Rodrigues
Descrição: Políticas de garantia dos direitos da população LGBTI são esvaziadas 
com inteligência, aos poucos e sem alarde
Url :https://revistaforum.com.br/rede/damares-e-o-desmonte-lgbti-bolsonarismo-
compassivo-por-julian-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 18:46:39
Título: STJD abre inquérito para apurar injúria racial sofrida por Gérson, do 
Flamengo
Descrição: Atleta acusa Ramírez, do Bahia, de tê-lo ofendido durante partida 
entre as duas equipes, jogador do time baiano diz que foi “mal entendido” por 
ele não falar bem português
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/stjd-abre-inquerito-para-apurar-
injuria-racial-sofrida-por-gerson-do-flamengo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 17:44:02
Título: Âncora da Globo desabafa sobre racismo: “Você se conforma ou acorda e 
tenta fazer alguma coisa?”
Descrição: O apresentador do SPTV, Fabio Turci, comentou o caso de um jovem 
abordado pela polícia apenas porque tinha \cara de ladrão\, segundo o PM, veja o
vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/ancora-da-globo-desabafa-sobre-racismo-
voce-se-conforma-ou-acorda-e-tenta-fazer-alguma-coisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 16:57:13
Título: Pazuello lança aplicativo para uso de Cloroquina em Manaus
Descrição: O ministério disse ainda que o uso do TrateCOV poderá ser \ampliado 
para outras regiões do país\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-lanca-aplicativo-para-uso-
de-cloroquina-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-14 14:56:51
Título: Bolsonaro busca nome para lugar de André Brandão, que anunciou demissões
no BB no mesmo dia da Ford
Descrição: Ex-presidente do HSBC, Brandão substituiu há seis meses Rubem Novaes,
que deixou a presidência do Banco do Brasil reclamando das dificuldades que 
encontrou para privatizar a instituição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-busca-nome-para-
lugar-de-andre-brandao-que-anunciou-demissoes-no-bb-no-mesmo-dia-da-ford/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-15 05:02:26
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Título: ‘Não acredito na guerra’: um brasileiro conta sua experiência no 
Afeganistão
Descrição: Felipe de Almeida combateu o Talibã durante a campanha militar da 
Guerra ao Terror. O ex-sargento da Marinha norte-americana participa do 
documentário ‘Soldado Estrangeiro’.The post ‘Não acredito na guerra’: um 
brasileiro conta sua experiência no Afeganistão appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/15/guerra-brasileiro-afeganistao-eua/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-15 03:00:00
Título: Escola só chegará ao século XXI se enfrentar desigualdades educacionais 
e sociais. Entrevista especial com Rodrigo Manoel Dias da Silva
Descrição: Entre todas as áreas drasticamente impactadas pela pandemia, a 
escola, sem  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606153-escola-so-chegara-ao-seculo-xxi-se-
enfrentar-desigualdades-educacionais-e-sociais-entrevista-especial-com-rodrigo-
manoel-dias-da-silva
 
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: 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: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-14 10:46:59
Título: Coronavírus: Brasil tem 3ª maior alta de mortes por covid-19 entre 
países mais letais no pós-festas
Descrição: Salto, de 23%, entre 3 e 10 de janeiro, é também superior à média 
mundial (11%), na comparação com semana imediatamente anterior, Reino Unido 
(51%) e Alemanha (35%) estão à frente do Brasil.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55651467
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-14 17:54:32
Título: A escravidão moderna
Descrição: O caso de Madalena, revelado em Minas Gerais, evidencia a 
persistência de intoleráveis abusos aos direitos humanos
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-14/a-escravidao-moderna.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-14 00:00:00
Título: Lira me esganou, fez ameaça para mudar depoimento e me usou como 
laranja, diz ex-mulher de candidato na Câmara
Descrição: Ex-mulher do deputado Arthur Lira (PP-AL), Jullyene Lins, 45, afirma,
em entrevista à Folha, que o parlamentar, candidato à presidência da Câmara, a 
agrediu fisicamente e depois a ameaçou para que mudasse um depoimento sobre 
acusações que ela havia feito contra ele.Leia mais (01/14/2021 - 18h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/01/lira-me-esganou-fez-ameaca-para-mudar-depoimento-e-me-usou-
como-laranja-diz-ex-mulher-de-candidato-na-camara.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-14 23:21:00
Título: Projeto exige vagas de estágio para pessoas com deficiência em empresas 
públicas
Descrição: Serão reservadas, no mínimo, 3% das vagas de estágio remunerado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/720507-projeto-exige-vagas-de-estagio-
para-pessoas-com-deficiencia-em-empresas-publicas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-14 21:38:00
Título: Projeto obriga bancos a restituírem beneficiários de programas sociais 
em caso de fraude
Descrição: A pessoa que receber o valor indevido, conforme a proposta, deverá 
devolvê-lo com multa de 30% do valor recebido
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721388-projeto-obriga-bancos-a-
restituirem-beneficiarios-de-programas-sociais-em-caso-de-fraude/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-14 21:09:00
Título: Bancada feminina apresentará pauta prioritária aos candidatos a 
presidente da Câmara
Descrição: O aumento da participação das mulheres na política é o principal 
ponto defendido pelas parlamentares
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721408-bancada-feminina-apresentara-
pauta-prioritaria-aos-candidatos-a-presidente-da-camara/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-14 18:21:00
Título: Bolsonaro veta renegociação extra e auxílio financeiro a estados vira 
lei
Descrição: Estados poderão aderir a programa com metas de economia em troca de 
liberação de recursos e autorização para empréstimos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721351-bolsonaro-veta-renegociacao-
extra-e-auxilio-financeiro-a-estados-vira-lei/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 15 de janeiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (15), marcada pelo colapso no sistema de saúde no Amazonas (enquanto
Bolsonaro pede \calma\), pelo terremoto na Indonésia que deixou mais de 30 
mortos e pelo compromisso de Pence com transição \ordeira\ e \segura\ de poder 
nos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021011516783761-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-15-de-janeiro-/
 
Fonte: Xinhua
Título: China acelerará uso de embalagem ecológica em serviços de correio
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/15/c_139669662.htm

Fonte: Xinhua
Título: Mais de 10 mil empresas chinesas entram no comércio eletrônico 
internacional
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/15/c_139669571.htm
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