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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 15:31:44
Título: Ipea aponta inflação de 6,22% para as famílias mais pobres em 2020
Descrição: A taxa de inflação para as famílias de renda mensal mais baixa  menor
que R$ 1.650,50  foi de 1,58% em dezembro de 2020. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ipea-aponta-inflacao-de-622-para-
as-familias-mais-pobres-em-2020/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 21:10:01
Título: Conselho de Saúde aponta responsabilidade do governo Bolsonaro em crise 
de Manaus 
Descrição: Órgãos federais e estudais também engrossam coro e dizem que gestão 
precisa viabilizar soluções para caos sanitário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/conselho-de-saude-aponta-
responsabilidade-do-governo-bolsonaro-em-crise-de-manaus

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 01:28:41
Título: Presidente da OAB diz que crime de responsabilidade de Bolsonaro é 
“cristalino”
Descrição: A Ordem dos Advogados do Brasil discute internamente a possibilidade 
de apresentar um pedido de impeachment contra o chefe do Executivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-oab-diz-que-crime-de-
responsabilidade-de-bolsonaro-e-cristalino/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-15 15:34:02
Título: Presidente do Brasil duvida da vacina da Covid na hora da segunda onda -
vídeo
Descrição: Jair Bolsonaro, que disse que recusará pessoalmente qualquer vacina 
Covid-19, lançou dúvidas sobre a eficácia e segurança de uma vacinação que será 
lançada no Brasil quando o número de mortos no país ultrapassar 200.000 nesta 
semana. Manaus, a capital do Brasil maior estado, Amazonas, foi colocado sob um 
toque de recolher diário de 11 horas, pois enfrenta uma falha do sistema de 
saúde com falta de oxigênio e milhares de mortes
Url :https://www.theguardian.com/world/video/2021/jan/15/brazils-president-
casts-doubts-on-covid-vaccine-as-second-wave-hits-video

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 23:05:25
Título: TV GGN 20hs: é hora de se falar a sério do impeachment de Bolsonaro
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre o caos da saúde em Manaus e
o cenário político brasileiro nesta sexta-feira, 15 de janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/politica/tv-ggn-20hs-e-hora-de-se-falar-a-serio-
do-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 01:06:29
Título: Balões pela vida: movimento articula ações para levar ao impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: Estopim para organização nacional foi falta de oxigênio em hospitais 
de Manaus, grupo inclui artistas, jornalistas, representantes de movimentos 
sociais do Brasil e do exterior
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/baloes-pela-vida-movimento-articula-
acoes-para-levar-ao-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-01-16 01:36:19
Título: Panelaço contra Bolsonaro ensurdeceu a noite desta sexta-feira [vídeo]
Descrição: Em diversas partes do país houve panelaços nesta sexta-feira (15). 
Brasileiros irromperam a noite para gritar Fora Bolsonaro, num momento em que o 
Brasil ainda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/panelaco-contra-bolsonaro-
ensurdeceu-a-noite-desta-sexta-feira-video/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 00:40:08
Título: Jornal Nacional destaca panelaços contra Bolsonaro com vídeos de várias 
capitais do país
Descrição: Desta vez, manifestação contra o presidente ganhou a adesão de parte 
da direita e foi convocada até mesmo pelo apresentador global Luciano Huck
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-panelacos-contra-
bolsonaro-com-videos-de-varias-capitais-do-pais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 23:42:53
Título: Panelaço gigante: brasileiros de esquerda e direita voltam às janelas 
com gritos de “Fora, Bolsonaro”
Descrição: A manifestação, encampada por pessoas de esquerda e que marcou o 
início da pandemia no Brasil, ganhou a adesão de parte da direita, que diante da
tragédia em Manaus agora se soma ao coro pelo impeachment do presidente, confira
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/panelaco-gigante-brasileiros-de-
esquerda-e-direita-voltam-as-janelas-com-gritos-de-fora-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 20:48:14
Título: \Fora, Bolsonaro\: crise no combate à pandemia reacende protestos por 
impeachment
Descrição: A situação de caos em Manaus (AM) e a indefinição  de um calendário 
para vacinação foram o estopim dos protestos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/fora-bolsonaro-crise-no-combate-
a-pandemia-reacende-protestos-pelo-impeachment

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-16 01:22:00
Título: BRASIL BOLSONARO - Twitter alerta sobre \información engañosa\ en 
publicación de Bolsonaro
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/twitter-alerta-sobre-informacion-
enganosa-en-publicacion-de-bolsonaro/20000035-4441552?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 08:28:20
Título: Venezuela envia cilindros de oxigênio para o estado do Amazonas
Descrição: Enquanto isso, o governo brasileiro solicitou ajuda à embaixada 
estadunidense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/nicolas-maduro-envia-cilindros-
de-oxigenio-para-o-estado-do-amazonas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 21:52:31
Título: Centrais Sindicais arrecadam 100 mil reais em uma hora, para socorrer 
pacientes em Manaus
Descrição: Para ajudar a amenizar a situação dramática em que Manaus se 
encontra, com pacientes de Covid-19 morrendo sem oxigênio por causa da 
incompetência do governo Bolsonaro, as principais centrais sindicais do país 
começaram uma campanha de arrecadação de recursos entre as suas entidades 
filiadas.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/centrais-sindicais-
arrecadam-100-mil-reais-em-uma-hora-para-socorrer-pacientes-em-manaus/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 14:57:21
Título: Em meio à crise em Manaus, governo Bolsonaro envia maior avião de carga 
da FAB para os EUA
Descrição: A aeronave será utilizada em treino militar no país norte-americano 
até fevereiro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-meio-a-crise-em-manaus-governo-
bolsonaro-envia-maior-aviao-de-carga-da-fab-para-os-eua/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 22:08:07
Título: Exclusivo: Fornecedora de oxigênio de Manaus sabia e recebeu 22% a mais 
por aumento de demanda
Descrição: Documentos da Secretaria da Fazenda obtidos pelo GGN trazem indícios,
ainda, de que a White Martins foi favorecida em licitação fechada com o governo 
do Amazonas
Url :https://jornalggn.com.br/gestao/exclusivo-fornecedora-de-oxigenio-de-
manaus-sabia-e-recebeu-22-a-mais-por-aumento-de-demanda/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 14:31:54
Título: Mourão diz que não tinha como prever o que aconteceu em Manaus
Descrição: O vice-presidente disse ainda que “o governo está fazendo o que pode”
com relação a situação de calamidade pública na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mourao-diz-que-nao-tinha-como-
prever-o-que-aconteceu-em-manaus/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 17:11:18
Título: Maior hospital da rede pública de Manaus suspende atendimentos devido à 
superlotação
Descrição: A informação é de funcionários que trabalham no local. Apenas casos 
graves, como vítimas de acidentes, serão atendidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/maior-hospital-da-rede-publica-
de-manaus-suspende-atendimentos-devido-a-superlotacao

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-15 00:00:00
Título: Com Manaus sem oxigênio, Pazuello montou e financiou força-tarefa para 
disseminar cloroquina em UBSs
Descrição: Em meio à falta de leitos e de oxigênio para pacientes com Covid-19 
em Manaus, o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro montou e financiou 
força-tarefa de médicos defensores do que chamam de \tratamento precoce\ da 
Covid-19 para visitarem Unidades Básicas de Saúde na capital amazônica.Leia mais
(01/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/com-manaus-sem-oxigenio-pazuello-montou-e-financiou-
forca-tarefa-para-disseminar-cloroquina-em-ubss.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 11:49:19
Título: Dias antes da falta de oxigênio em Manaus, bolsonaristas comemoraram fim
de lockdown
Descrição: Sob toque de recolher, capital do Amazonas sofre por ausência de 
medidas de isolamento social e escassez de insumos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/dias-antes-da-falta-de-oxigenio-
em-manaus-bolsonaristas-comemoraram-fim-de-lockdown

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 23:06:06
Título: Lula lamenta “tragédia humana” de Manaus e critica “indiferença” de 
Bolsonaro
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Descrição: \Quando fui presidente da República sempre respondemos rapidamente 
com ações do governo federal a qualquer calamidade\, escreveu o ex-presidente, 
que agradeceu a solidariedade de artistas e da Venezuela
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-lamenta-tragedia-humana-de-
manaus-e-critica-indiferenca-de-bolsonaro/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-15 15:08:30
Título: Ethel Maciel: “Vai estourar em outros estados” e vacina da Covid-19 é a 
“melhor estratégia” para diminuir transmissão
Descrição: Para epidemiologista, o que acontece primeiro em Manaus acontece no 
resto do Brasil, “A pergunta que não quer calar é: quais os estoques de oxigênio
dos outros estados? A gente está preparado?”
Url :https://apublica.org/2021/01/ethel-maciel-vai-estourar-em-outros-estados-e-
vacina-da-covid-19-e-a-melhor-estrategia-para-diminuir-transmissao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 20:00:27
Título: Lewandowski determina que Bolsonaro abasteça Manaus \imediatamente\ para
conter crise
Descrição: Ministro deu prazo de 48h para o governo federal apresentar plano 
detallhado de medidas contra o colapso na saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/lewandowski-determina-que-
bolsonaro-abasteca-manaus-imediatamente-para-conter-crise

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 22:37:44
Título: Bolsonaro confisca 6 milhões de doses de vacina do Butantan, após compra
frustrada da Índia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa de confiscar a 
produção de vacina do Instituto Butantan. A ação do mandatário ocorreu depois 
que bateu na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-confisca-6-milhoes-de-
doses-de-vacina-do-butantan-apos-compra-frustrada-da-india/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 19:00:55
Título: Entenda os riscos que a falta de oxigênio pode causar aos prematuros no 
Amazonas
Descrição: Servidor de maternidade denuncia falta de oxigênio aos recém-
nascidos, alguns foram transferidos nesta sexta (15)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/entenda-os-riscos-que-a-falta-
de-oxigenio-pode-causar-aos-prematuros-no-amazonas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 18:14:58
Título: Transporte de pacientes de Manaus representa risco de mortes e contágio,
diz médico
Descrição: Epidemiologista defende que a melhor estratégia é reabrir hospitais 
de campanha e garantir oxigênio em todas unidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/transporte-de-pacientes-de-
manaus-representa-risco-de-mortes-e-contagio-diz-medico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 17:44:46
Título: Total de jornalistas mortos pelo coronavírus no país saltou 18% em 10 
dias, diz ONG
Descrição: Média de mortes teria crescido 446% em relação ao restante da 
pandemia, Fenaj não reconhece origem dos números
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/total-de-jornalistas-mortos-
pelo-coronavirus-no-pais-saltou-18-em-10-dias-diz-ong
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 16:40:17
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Título: Estado do Paraná registra um caso de feminicídio a cada dois dias
Descrição: Paraná fechou ano de 2020 com aumento no número de inquéritos de 
feminicídio e diminuição no número de denúncias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/estado-do-parana-registra-um-
caso-de-feminicidio-a-cada-dois-dias

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-15 13:00:47
Título: Podcast: Nega-te a ti mesmo — exorcismos e tortura psicológica nas 
terapias de reversão sexual
Descrição: No primeiro episódio de 2021, o Pauta Pública conta os bastidores da 
série de reportagens que investigaram como funcionam os congressos que 
prometem \restaurar\ homossexuais
Url :https://apublica.org/2021/01/podcast-nega-te-a-ti-mesmo-exorcismos-e-
tortura-psicologica-nas-terapias-de-reversao-sexual/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 14:49:12
Título: ARTIGO | O Caso Ford e o descaso com a política industrial
Descrição: Para o engenheiro Allan Hayama, é importante pensar saídas para a 
reconversão industrial no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/artigo-o-caso-ford-e-o-descaso-
com-a-politica-industrial
 
Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-15 11:20:00
Título: DC Storm - As empresas de Defesa (Big Def) Assumem Posição Política?
Descrição: Em um primeiro momento não contribuirão para políticos mas o foco 
parece ser os membros do Partido Republicano e algumas por motivos de vingança 
ao próprio Trump
Url :https://www.defesanet.com.br/dc/noticia/39301/DC-Storm---As-empresas-de-
Defesa-%28Big-Def%29-Assumem-Posicao-Politica-/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-15 10:00:00
Título: DC Storm - Resenha Estratégica - EUA: racha expõe “governo mundial”
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/dc/noticia/39325/DC-Storm---Resenha-
Estrategica---EUA--racha-expoe-%E2%80%9Cgoverno-mundial%E2%80%9D/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 13:42:04
Título: Palestina exige que Israel forneça vacina contra covid-19 ao povo 
palestino
Descrição: Como potência ocupante, Israel deve garantir vacinação, cumprindo 
direito humanitário internacional, alega Palestina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/palestina-exige-que-israel-
forneca-vacina-contra-covid-19-ao-povo-palestino
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 11:43:06
Título: Técnicos que reverteram apagão no Amapá são demitidos da Eletronorte 40 
dias depois
Descrição: Ao todo, 300 trabalhadores serão demitidos, empresa está sendo 
sucateada para justificar privatização, diz sindicalista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/tecnicos-que-reverteram-apagao-
no-amapa-sao-demitidos-da-eletronorte-40-dias-depois
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-15 10:53:46
Título: Familiares de crianças argentinas mortas por exército paraguaio apelam a
Fernández
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Descrição: Organizações sociais denunciam assassinatos sumários contra 
familiares de membros de guerrilha paraguaia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/15/familiares-de-criancas-
argentinas-mortas-por-exercito-paraguaio-apelam-a-fernandez
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-16 00:29:56
Título: Oposição protocola novo pedido de impeachment de Bolsonaro
Descrição: Partidos de oposição &#8212, PT, PCdoB, PDT, PSB e Rede &#8212, 
protocolaram, nesta sexta-feira (15), um novo de impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/oposicao-protocola-novo-pedido-de-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 21:05:05
Título: China contribuiu com mais da metade do superávit comercial do Brasil
Descrição: O Boletim de Comércio Exterior (Icomex) divulgado, hoje (15), pelo 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FVG/Ibre) aponta 
que o único resultado positivo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/china-contribuiu-com-mais-da-
metade-do-superavit-comercial-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 18:35:08
Título: PSOL denuncia governo Bolsonaro à OMS por falta de oxigênio em hospitais
de Manaus
Descrição: O PSOL enviará nesta sexta-feira (15) à Organização Mundial de Saúde 
(OMS) uma denúncia contra o governo do presidente Jair Bolsonaro para que a 
entidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/psol-denuncia-governo-bolsonaro-a-
oms-por-falta-de-oxigenio-em-hospitais-de-manaus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 17:43:47
Título: Jornais franceses repercutem novo ataque de Bolsonaro a Macron
Descrição: O mais recente ataque de Jair Bolsonaro ao presidente Emmanuel Macron
ganhou destaque na imprensa francesa nesta sexta-feira (15). O jornal Le Monde 
enfatiza a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/jornais-franceses-repercutem-novo-
ataque-de-bolsonaro-a-macron/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 15:12:21
Título: Em nota, PSOL sinaliza apoio para Baleia Rossi no segundo turno da 
Câmara
Descrição: O PSOL anunciou a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) como candidata à 
presidência da Câmara, no dia 1º de fevereiro, mas sinalizou apoio para Baleia 
Rossi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/em-nota-psol-sinaliza-apoio-para-
baleia-rossi-no-segundo-turno-da-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 14:52:13
Título: Mídia internacional mostra implosão da economia no Brasil enquanto a 
local blinda Bolsonaro
Descrição: Se o brasileiro quer saber sobre a verdadeira situação econômica do 
Brasil ou ele busca a mídia independente ou ele recorre à imprensa 
internacional, pois 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/midia-internacional-mostra-
implosao-da-economia-no-brasil-enquanto-a-local-blinda-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 13:22:18
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Título: Gleisi Hoffmann aciona STF para garantir oxigênio a Manaus e Amazonas 
[vídeo]
Descrição: O PT acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir que o 
governo Jair Bolsonaro garanta oxigênio, mobilize a Força Nacional para reforçar
a segurança 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-hoffmann-aciona-stf-para-
garantir-oxigenio-a-manaus-e-amazonas-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 12:01:01
Título: Rodrigo Maia é cúmplice de Bolsonaro pela omissão diante do genocídio
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), torna-se cúmplice do 
presidente Jair Bolsonaro ao se omitir diante do genocídio em curso. As redes 
sociais já 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/rodrigo-maia-e-cumplice-de-
bolsonaro-pela-omissao-diante-do-genocidio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-15 11:25:50
Título: Biden vai dobrar o salário mínimo nos EUA, Bolsonaro arrochou ganhos no 
Brasil
Descrição: O salário mínimo saltará de US$ 7,25 para US$ 15 a hora trabalhada. 
Para uma jornada de 40h semanais, nos EUA, o trabalhador ganha em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/biden-vai-dobrar-o-salario-minimo-
nos-eua-bolsonaro-arrochou-ganhos-no-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-16 01:12:24
Título: GGN Covid: aumentos de casos atingem estados mais populosos
Descrição: Mapa da variação de casos Mapa da variação de médias Picos da média 
semanal Picos de óbitos Publicado por Google Drive–Denunciar abuso Você pode 
fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor. Assine e faça parte desta caminhada para
que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte. Assine agora
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-aumentos-de-casos-atingem-
estados-mais-populosos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-16 00:51:32
Título: Médico defensor da cloroquina morre de covid-19
Descrição: Lécio Luiz Amaral do Patrocínio era professor do curso de Medicina da
UFRJ, crítico da OMS, e desenvolveu complicações sucedidas de uma pneumonia
Url :https://jornalggn.com.br/crise/medico-defensor-da-cloroquina-morre-de-
covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 22:59:54
Título: Caos em Manaus: OMS diz que é preciso aceitar responsabilidades
Descrição: Nova variante pode ter afetado sistema de saúde do Amazonas, mas 
abandono do distanciamento e festas são principais culpados
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/caos-em-manaus-oms-diz-que-e-preciso-
aceitar-responsabilidades/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 21:46:50
Título: Um assassinato de reputação de 2003, por Luis Nassif
Descrição: Sempre julguei que o papel do jornalismo era investir contra os 
abusos de poder - fossem de quem fossem. A partir dos anos 90, os abusos vinham 
de duas fontes complementares: a imprensa e o sistema judicial, delegados, 
procuradores e juizes justiceiros.
Url :https://jornalggn.com.br/midia/um-assassinato-de-reputacao-de-2003-por-
luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 21:43:30
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Título: Coronavírus: Maia quer convocar Comissão Representativa do Congresso
Descrição: Comissão representa o Congresso durante o recesso, objetivo é debater
medidas para ajudar a resolver segunda onda de covid-19 no Amazonas
Url :https://jornalggn.com.br/crise/coronavirus-maia-quer-convocar-comissao-
representativa-do-congresso/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 21:02:39
Título: Antecipação de 13º salário para aposentados pode virar dívida para 
dependentes
Descrição: Caso o beneficiário faleça antes da conclusão do ano vigente, valores
serão descontados do residual devido aos dependentes
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/antecipacao-de-13o-salario-para-
aposentados-pode-virar-divida-para-dependentes/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 20:58:17
Título: TRF-1 nega pedido do governo Bolsonaro e mantém suspensão do Enem no 
Amazonas
Descrição: Decisão determina Inep trabalhe em conjunto com governo do Amazonas 
para viabilizar a realização das provas nos dias 23 e 24 de fevereiro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/trf-1-nega-pedido-do-governo-bolsonaro-e-
mantem-suspensao-do-enem-no-amazonas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-15 18:11:37
Título: Coronavírus: Itajaí tem maior índice de mortalidade de SC
Descrição: Cidade foi notícia ao distribuir ivermectina com a promessa de 
prevenir contaminação, em detrimento de políticas cientificamente comprovadas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-itajai-tem-maior-indice-de-
mortalidade-de-sc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 09:33:44
Título: Manaus: com quatro parentes em estado grave, homem vende carro para 
comprar oxigênio
Descrição: Nesta sexta-feira (15), STF acatou ação do PT e do PCdoB e obrigou o 
governo Bolsonaro a tomar medidas urgentes para socorrer a capital amazonense, 
que vive colapso em seu sistema de saúde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/manaus-com-quatro-parentes-em-estado-
grave-homem-vende-carro-para-comprar-oxigenio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 01:54:55
Título: Defensor da cloroquina e contra o isolamento, médico Anthony Wong morre 
em SP
Descrição: Usado como referência por bolsonaristas, o pediatra e toxicologista 
chegou a divulgar informações falsas para descredibilizar as vacinas contra a 
Covid-19, causa da morte teria sido parada cardiorrespiratória
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/defensor-da-cloroquina-e-contra-o-
isolamento-medico-anthony-wong-morre-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 01:26:52
Título: Farmacêutica brasileira pede à Anvisa uso emergencial da vacina Sputnik 
no Brasil
Descrição: União Química já comprou 10 milhões de doses da vacina russa e, caso 
a Anvisa autorize, imunizante poderá ser distribuído no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/farmaceutica-brasileira-pede-a-
anvisa-uso-emergencial-da-vacina-sputnik-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 01:00:35
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Título: Sistema de saúde de Pouso Alegre (MG) entra em colapso e prefeito 
decreta lockdown
Descrição: \Além de não termos leitos, estamos com restrição do oxigênio\, 
declarou o prefeito Rafael Simões
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/sistema-de-saude-de-pouso-alegre-
mg-entra-em-colapso-e-prefeito-decreta-lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-16 00:00:33
Título: “O Brasil é maior que Bolsonaro”: vídeo com artistas critica presidente 
e ganha redes
Descrição: Peça reproduz declarações “célebres” do titular do Planalto e traz 
famosos afirmando que “o Brasil é maior e melhor”, veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-brasil-e-maior-que-bolsonaro-video-
com-artistas-critica-presidente-e-ganha-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 22:18:41
Título: Abandono de distanciamento social levou Manaus a nova explosão de casos 
de Covid, diz OMS
Descrição: Diretor da organização disse que “é fácil culpar o vírus”, falando de
avaliações que responsabilizariam nova cepa do Sars-Cov-2 por disseminação 
rápida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/abandono-de-distanciamento-social-
levou-manaus-a-nova-explosao-de-casos-de-covid-diz-oms/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 22:02:48
Título: Inaugurado nas redes o placar do impeachment de Bolsonaro
Descrição: Após sugestão de Fernando Haddad, perfil do Twitter passou a 
monitorar deputados que se posicionaram contra ou a favor do impeachment de 
Bolsonaro para compor um placar, que vai sendo atualizado a cada novo 
posicionamento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inaugurado-nas-redes-o-placar-do-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 21:40:37
Título: Maia diz que impeachment de Bolsonaro é debate para o futuro
Descrição: Declaração do presidente da Câmara foi dada em meio a uma forte 
pressão pela abertura de um dos 60 pedidos de impedimento do chefe do Executivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-diz-que-impeachment-de-bolsonaro-
e-debate-para-o-futuro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 21:23:57
Título: Ministério da Saúde diz que conseguiu oxigênio para manter 61 bebês 
prematuros em Manaus
Descrição: Pasta informa que gás será suficiente para 48 horas e, se for 
necessário, já foram obtidas 56 vagas para transferências serão feitas para 
outros estados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-diz-que-
conseguiu-oxigenio-para-manter-61-bebes-prematuros-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 21:15:23
Título: Para Boulos, fechamento da Ford representa “a ausência de um projeto de 
país”
Descrição: Ao lado de Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, o 
coordenador do MTST se reuniu com trabalhadores da montadora em Taubaté: “O 
Brasil está estagnado”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/para-boulos-fechamento-da-ford-
representa-a-ausencia-de-um-projeto-de-pais/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 21:09:19
Título: Bolsonaro anuncia “vacina brasileira”, mas desconhece local de produção:
“Não tenho ideia”
Descrição: Presidente afirmou que Marcos Pontes estaria trabalhando em um 
imunizante ainda em fase experimental, mas não soube revelar onde se dá seu 
desenvolvimento pois o ministro seria uma \pessoa diferenciada\, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-anuncia-vacina-brasileira-mas-
desconhece-local-de-producao-nao-tenho-ideia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 19:28:31
Título: “Renuncie”: Vídeo que pede saída de Bolsonaro mostra cenas chocantes do 
colapso em Manaus
Descrição: Em meio às imagens dramáticas da capital amazonense, surge trecho de 
uma entrevista antiga do presidente: “Minha especialidade é matar, sou capitão 
de artilharia”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/renuncie-video-que-pede-saida-de-
bolsonaro-mostra-cenas-chocantes-do-colapso-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 19:23:59
Título: No Datena, Bolsonaro diz que Doria “não é homem” e chama governador de 
“calcinha apertada”
Descrição: O presidente disparou ataques contra o governador após ser criticado 
pela atuação diante do caos sanitário de Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-datena-bolsonaro-diz-que-doria-nao-
e-homem-e-chama-governador-de-calcinha-apertada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 17:40:15
Título: PSOL denuncia Bolsonaro e Pazuello na OMS por colapso em Manaus
Descrição: Governo também é cobrado pela recomendação de medicamentos que não 
têm comprovação científica contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-denuncia-bolsonaro-e-pazuello-na-
oms-por-colapso-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 14:51:34
Título: Até Luciano Huck convoca para panelaço contra Bolsonaro
Descrição: Evento marcado para esta sexta-feira, a partir das 20h30, ganha 
inúmeras adesões após a tragédia de Manaus provocada pela inoperância do governo
federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ate-luciano-huck-convoca-para-
panelaco-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 14:44:38
Título: PSOL lança candidatura de Luiza Erundina à presidência da Câmara
Descrição: Em nota, partido defende bandeiras que “serão reforçadas por uma 
presidência da Câmara dos Deputados que dê início ao processo de impeachment de 
Bolsonaro”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-lanca-candidatura-de-luiza-
erundina-a-presidencia-da-camara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 13:59:19
Título: Paulo Coelho doa cilindros de oxigênio para ação pró-Manaus de 
Whinderson Nunes
Descrição: Diante da inoperância do governo federal, apelo do humorista foi 
atendido imediatamente por vários colegas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/whindersson-nunes-paulo-coelho-
entre-outros-artistas-promovem-acao-por-manaus/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-15 13:49:45
Título: Governo Bolsonaro foi avisado há quatro dias da falta de oxigênio, 
denuncia procurador do AM
Descrição: “O estado não se preparou. E como se não bastasse, a direção de 
Logística do Ministério da Saúde só se reuniu hoje (quinta) para tratar disso, 
após ser avisada há quatro dias”, disse Igor Spindola
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-foi-avisado-ha-
quatro-dias-da-falta-de-oxigenio-denuncia-procurador-do-am/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-15 19:28:08
Título: Não há mais jatinhos para salvar os endinheirados de Manaus que voam em 
busca de oxigênio
Descrição: Voos para pacientes em busca de oxigênio chegam a custar R$ 162 mil. 
Mas não há vagas.The post Não há mais jatinhos para salvar os endinheirados de 
Manaus que voam em busca de oxigênio appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/15/jatinhos-ricos-oxigenio-manaus/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-16 06:30:25
Título: Cobrado pela Câmara, Pazuello é evasivo sobre vacinação de pessoas com 
deficiência
Descrição: Eduardo Pazuello foi evasivo a um pedido da Câmara para informar se 
incluirá pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacinação de Covid-19.\
Com relação às populações com deficiência, já é reconhecida a importância deste 
público e a mesma já se encontra no Plano Nacional de Operacionalização da 
vacinação contra a Covid-19. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/cobrado-pela-camara-pazuello-
evasivo-sobre-vacinacao-de-pessoas-com-deficiencia-24841319
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-16 06:00:50
Título: No ano da pandemia de Covid-19, Brasil enfrentou surto de sarampo em 21 
estados
Descrição: O ano da pandemia de Covid-19 também foi marcado pelo surto de um 
outro vírus que, há alguns anos, estava erradicado do Brasil. Em 2020, o país 
registrou 8.419 casos de sarampo, de acordo com o último boletim epidemiológico 
do Ministério da Saúde, atualizado em 24 de dezembro. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/no-ano-da-pandemia-de-covid-19-brasil-
enfrentou-surto-de-sarampo-em-21-estados-24840899
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-16 01:33:12
Título: Covid-19: novo estudo revela mortalidade de 50% entre hospitalizados no 
Norte, contra 31% no Sul
Descrição: Estudo publicado na revista científica Lancet Respiratory Medicine 
traz informações inéditas sobre as primeiras 250 mil pessoas hospitalizadas com 
covid-19 no Brasil. Dados revelam também maior mortalidade entre negros e 
indígenas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684985
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-15 21:16:37
Título: ‘Minha sogra não faleceu de covid-19, ela morreu por falta de ar’: o 
desabafo de mulher diante da tragédia da falta de oxigênio em Manaus
Descrição: Maria Auxiliadora, de 67 anos, morreu na quinta-feira (14/01) em meio
às dificuldades enfrentadas no Amazonas para abastecer oxigênio em unidades de 
saúde.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55681764
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-15 21:42:12
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Título: Após reação negativa, WhatsApp adia para maio 'ultimato' para usuário 
compartilhar dados com Facebook
Descrição: Após ser comprado em 2014 pelo Facebook, o WhatsApp fez em agosto de 
2016 uma atualização global de sua política de privacidade que permitia ao 
usuário escolher se aceitava ou não compartilhar seus dados com o Facebook.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55680262
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-15 17:49:55
Título: Por que fundador do Twitter diz que banimento de Trump foi 'correto, mas
perigoso'
Descrição: Jack Dorsey reconhece que a medida abre um precedente perigoso e pode
ter consequências para uma internet aberta e gratuita.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55674897
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-15 20:22:11
Título: A madrugada em que Malcolm X e Cassius Clay anteciparam o racismo nos 
EUA de hoje
Descrição: Regina King, famosa como atriz de TV, estreia na direção com o filme 
‘Uma Noite em Miami’. “EUA não serão grandes enquanto compatriotas continuarem 
sendo assassinados”, diz
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-01-15/a-madrugada-em-que-malcolm-x-
e-cassius-clay-anteciparam-o-racismo-nos-eua-de-hoje.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-16 00:00:00
Título: PT e PSOL querem interromper recesso na Câmara de SP para debater 
agravamento da pandemia
Descrição: As bancadas do PSOL e do PT querem a interrupção de recesso na Câmara
de SP para debater o agravamento da pandemia.Leia mais (01/16/2021 - 00h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/pt-e-psol-querem-interromper-recesso-na-camara-de-
sp-para-debater-agravamento-da-pandemia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-15 00:00:00
Título: Investigação contra ex-ministro em caso das 'rachadinhas' na Assembleia 
do RJ é arquivada
Descrição: A investigação contra o deputado estadual Carlos Minc (PSB) no caso 
das \rachadinhas\ da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi arquivada 
nesta terça-feira (12) pelo Ministério Público estadual.Leia mais (01/15/2021 - 
08h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/01/investigacao-contra-ex-ministro-em-caso-das-rachadinhas-na-
assembleia-do-rj-e-arquivada.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-15 21:23:00
Título: Projeto estabelece direitos para autistas depois dos 18 anos de idade
Descrição: Proposta também garante acesso de pessoas com esse transtorno aos 
serviços públicos e privados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721563-projeto-estabelece-direitos-para-
autistas-depois-dos-18-anos-de-idade/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-15 16:39:00
Título: Projeto cria política nacional de recuperação de dependentes químicos em
presídios
Descrição: Proposta prevê medidas como o acesso a consultas por chamada de vídeo
e a separação dos detentos que estejam em tratamento
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721398-projeto-cria-politica-nacional-
de-recuperacao-de-dependentes-quimicos-em-presidios/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-16 06:38:17
Título: Trump tem contas de Facebook e Instagram desbloqueadas, mas Facebook o 
reduz a 'candidato político'
Descrição: O ainda presidente dos EUA foi banido de várias redes sociais em meio
a acusações de que inspirou o ataque ao Capitólio em Washington, que levou a 
cinco mortes.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021011616790052-trump-tem-contas-de-
facebook-e-instagram-desbloqueadas-mas-facebook-o-reduz-a-candidato-politico/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-16 01:43:18
Título: Com indefinição, avião que buscaria vacina na Índia vai levar oxigênio 
para Manaus
Descrição: Sem acordo para liberação de carga, avião que buscaria dois milhões 
de doses da vacina de Oxford na Índia levará oxigênio para Manaus. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021011616787955-com-indefinicao-aviao-
que-buscaria-vacina-na-india-vai-levar-oxigenio-para-manaus/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-15 20:45:49
Título: Com ou sem Araújo, Brasil ficará cada vez mais isolado no mundo, diz 
pesquisadora
Descrição: A postura do chanceler brasileiro Ernesto Araújo gera incertezas 
sobre o relacionamento do país com os EUA na futura gestão Joe Biden. Para 
discutir o assunto a Sputnik Brasil ouviu Denilde Holzhacker, professora de 
Relações Internacionais, que prevê o isolamento da diplomacia brasileira.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021011516787190-com-ou-sem-araujo-
brasil-ficara-cada-vez-mais-isolado-no-mundo-diz-pesquisadora/
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