Boletim de Notícias – Brasil - 18/01/2021
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 15:04:09
Título: Anvisa autoriza uso emergencial: Coronavac e vacina de Oxford já podem
ser aplicadas
Descrição: Diretores consideraram os imunizantes seguros, eficazes e com
qualidade suficiente para serem distribuídos à população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/anvisa-autoriza-uso-emergencialcoronavac-e-vacina-de-oxford-ja-podem-ser-aplicadas
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-17 22:20:25
Título: Vacina chega após arrogância e erros homéricos de uma diplomacia
brasileira limitada
Descrição: Brasil deixou de aderir inicialmente a uma coalizão global pelas
vacinas em abril, que daria prioridade aos brasileiros com vacinas. Optou por
uma política que minava a confiança na Coronavac e investiu num pacote
negacionista que explica o colapso de Manaus e a dor de milhares de famílias
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-17/vacina-chega-apos-arroganciae-erros-homericos-de-uma-diplomacia-brasileira-limitada.html
Fonte: Sul21
Data: 2021-01-17
Título: Venezuela envia 130 mil litros de oxigênio e brigada com 107 médicos a
Manaus
Descrição: 107 médicos brasileiros e venezuelanos, graduados na Escola LatinoAmericana de Medicina Salvador Allende, em Caracas, para ajudar a combater a
pandemia no Amazonas. De acordo com o chanceler Jorge Arreaza, os profissionais
procuraram o consulado da Venezuela em Boa Vista, propondo a criação da brigada
Simón Bolivar. “Foi um gesto muito bonito, muito bolivariano. Espero que possa
ser assumido assim pelo Brasil. Estamos fazendo isso com total desapego, não
queremos nada em troca. O que queremos é salvar essas vidas e dar tranquilidade
a estas famílias brasileiras”, declarou em entrevista exclusiva ao Brasil de
Fato.
Url : https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2021/01/venezuelaenvia-130-mil-litros-de-oxigenio-e-brigada-com-107-medicos-a-manaus/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 15:12:50
Título: BdF Explica: por que o salário mínimo está valendo tão pouco?
Descrição: Política de reajuste real foi interrompida em 2017
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/bdf-explica-por-que-o-salariominimo-esta-valendo-tao-pouco
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-18 05:00:20
Título: Emicida, rapper com a missão de resgatar a história negra do Brasil
Descrição: Músico e criador do documentário 'heróico' avisa que seu país está em
um caminho perigoso Quando o rapper negro brasileiro Emicida imagina a história
caiada de seu país, ele vê um livro faltando uma sucessão de páginas principais.
Em suas canções e no palco, o São Paulo O músico nato tenta corrigir essa
narrativa distorcida, relembrando a vida e os tempos de acadêmicos, artistas e
ativistas negros brasileiros na esperança de mudar o futuro do Brasil. Continue
lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/jan/18/emicida-rapper-brazil-blackhistory-netflix-documentary

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-18 03:00:00
Título: Pandemia e violência doméstica: um beco sem saída se não houver
políticas públicas efetivas de proteção às mulheres. Entrevista especial com
Fernanda Vasconcellos
Descrição: No Brasil a violência [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606202-pandemia-e-violencia-domestica-um-becosem-saida-se-nao-houver-politicas-publicas-efetivas-de-protecao-as-mulheresentrevista-especial-com-fernanda-vasconcellos
Fonte: Canal Rural
Data: 2021-01-16
Título: Onde está a soja que o Brasil importou dos Estados Unidos?
Descrição: Segundo os dados da Secex de 2020, o navio de soja daquele país não
consta nas estatísticas, mas ele desembarcou a soja até dia 11 de dezembro,
afirma o porto de Paranaguá (PR)
Url : https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/onde-esta-soja-brasilimportou-estados-unidos/
Fonte: AbrilAbril – Portugal
Data: 2021-01-16
Título: PORTUGAL - CNA contesta organização da Cimeira sobre Sistemas
Alimentares - «a agricultura familiar, que produz mais de 80% dos alimentos do
mundo, deveria ocupar a centralidade desta Cimeira»
Descrição: Portugal - Numa nota à imprensa, a Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) destaca que é uma das 550 organizações e movimentos sociais
que enviaram uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
solicitando-lhe que ponha fim ao acordo de parceria, firmado em Junho de 2019,
entre a ONU e o Fórum Económico Mundial (FEM) com vista à organização da Cimeira
das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, em 2021.
«O FEM representa as corporações transnacionais e o agronegócio que lucram com a
agricultura, a pecuária e a pesca industriais», denuncia a CNA, que as acusa de
ser responsáveis pela «destruição dos ecossistemas, pela apropriação de terras,
da água e dos recursos naturais».
Url : https://www.abrilabril.pt/nacional/cna-contesta-organizacao-da-cimeirasobre-sistemas-alimentares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 09:16:26
Título: Amazônia em destruição: entenda e veja como acontecem as fases do
desmatamento
Descrição: A partir de imagens inéditas, o Brasil de Fato te explica e mostra
como ocorre a destruição da biodiversidade amazônica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/amazonia-em-destruicao-entendae-veja-como-acontecem-as-fases-do-desmatamento
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-17 11:55:32
Título: Secretários de Saúde criticam gestão Pazuello/Bolsonaro
Descrição: Além de falar em vexame com vacina, alguns deles afirmam que pedido
de impeachment do presidente é único caminho a ser seguido
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/secretarios-de-saude-criticam-gestaopazuello-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 08:34:16
Título: Governo Bolsonaro sabia de colapso na saúde em Manaus 10 dias antes de
faltar oxigênio
Descrição: Em ofício enviado ao STF, Advocacia-Geral da União (AGU) confirma que
Ministério da Saúde teve conhecimento da gravidade da situação no Amazonas em
reuniões com autoridades do estado nos dias 3 e 4 de janeiro. Dez dias depois,
faltou oxigênio para tratamento de pacientes. Muitos morreram asfixiados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-sabia-de-colapsona-saude-em-manaus-10-dias-antes-de-faltar-oxigenio/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 00:46:04
Título: Impeachment de Bolsonaro ganha força com início de vacinação
Descrição: Apesar do presidente Jair Bolsonaro, a vacinação contra a covid teve
início oficial neste domingo (17). Enquanto isso, em Brasília, manifestantes
pediam o impeachment do
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/impeachment-de-bolsonaro-ganhaforca-com-inicio-de-vacinacao/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-17 00:00:00
Título: Impeachment é para quem dá as costas para Constituição, como Bolsonaro,
diz ex-ministro do STF
Descrição: Ao dar reiteradas amostras de que \tem o pé atrás\ com a Carta Magna
de 1988, o presidente Jair Bolsonaro se credenciou para o impeachment, uma
sanção tão severa que \somente se aplica àquele presidente que adota como estilo
um ódio governamental de ser, uma incompatibilidade com a Constituição\, diz
Carlos Ayres Britto, 78, ex-ministro do STF.Leia mais (01/17/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/01/impeachment-e-para-quem-da-as-costas-para-constituicao-comobolsonaro-diz-ex-ministro-do-stf.shtml
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-17 15:36:17
Título: O antibolsonarismo avança e se torna o maior movimento político do país
Descrição: O antibolsonarismo está se tornando a grande novidade da política. E
se isso vier a ocorrer tudo que vier a acontecer desde já até a eleição de 2022
será pautado por isso.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/o-antibolsonarismo-avanca-ese-torna-o-maior-movimento-politico-do-pais/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 09:56:17
Título: A covardia do Congresso Nacional, por Aldo Fornazieri
Descrição: Nenhum governo foi tão pouco enfrentado pelo Congresso Nacional como
o governo Bolsonaro. A omissão do Congresso Nacional, além de conivente, é
criminosa.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-covardia-do-congresso-nacional-por-aldofornazieri/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 19:03:53
Título: Amazonas mantém alta de casos de covid, PGR abre apuração sobre conduta
de Pazuello
Descrição: Diante da alta de casos, governo estadual prorrogou decreto com
medidas de restrição até final de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/amazonas-mantem-alta-de-casosde-covid-pgr-abre-apuracao-sobre-conduta-de-pazuello
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-17 19:26:17
Título: Primeira mulher vacinada não virou “jacaré” como erroneamente previu
Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro errou ao afirmar que as pessoas seriam
transformadas em jacaré se recebessem a dose da vacina contra a covid-19. Não
foi
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/primeira-mulher-vacinada-nao-viroujacare-como-erroneamente-previu-bolsonaro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 13:43:39
Título: Em pleno avanço da covid-19, Enem começa a ser aplicado em todo o Brasil

Descrição: Mais de 5 milhões de estudantes realizam a prova durante a tarde
deste domingo (17), segunda etapa ocorre no dia 24
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/em-pleno-avanco-da-covid-19enem-comeca-a-ser-aplicado-em-todo-o-brasil
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 00:02:31
Título: Enem do Covid teve abstenção de 51,5%, segundo o MEC
Descrição: O Ministério da Educação (MEC) afirma que o índice de abstenção no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi de 51,5%, um recorde. A prova
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/enem-do-covid-teve-abstencao-de515-segundo-o-mec/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 19:27:11
Título: Enem: candidatos relatam nas redes que o distanciamento social não foi
respeitado
Descrição: Como previsto por entidades como UNE e Ubes, relatos mostram que o
domingo foi de aglomeração de estudantes pelo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/enem-candidatos-relatam-nasredes-que-o-distanciamento-social-nao-foi-respeitado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-17 13:27:28
Título: Diretor da estatal de energia do Paraná ofende funcionários em rede
social
Descrição: Em nota de repúdio, sindicato cobra pedido de desculpas e processo
disciplinar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/17/diretor-da-estatal-de-energiado-parana-ofende-funcionarios-em-rede-social
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-17 15:06:11
Título: Trump faz do poder de indultar um milionário negócio antes de deixar a
presidência dos EUA
Descrição: O jornal The New York Times, neste domingo (17), afirma que o
presidente americano Donald Trump está fazendo do poder de indultar um
milionário negócio
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/trump-faz-do-poder-de-indultar-ummilionario-negocio-antes-de-deixar-a-presidencia-dos-eua/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 09:56:17
Título: A covardia do Congresso Nacional, por Aldo Fornazieri
Descrição: Nenhum governo foi tão pouco enfrentado pelo Congresso Nacional como
o governo Bolsonaro. A omissão do Congresso Nacional, além de conivente, é
criminosa.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/a-covardia-do-congresso-nacional-por-aldofornazieri/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-17 20:16:03
Título: Pazuello anuncia início de distribuição das vacinas para amanhã
Descrição: Em indireta a Doria, ministro da Saúde apela para que governadores \
não permitam movimentos político-eleitoreiros se aproveitando da vacinação\
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/pazuello-anuncia-inicio-de-distribuicaodas-vacinas-para-amanha/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-17 20:15:07
Título: Alguém ordenou que a FAB interrompesse a entrega de oxigênio um dia
antes da tragédia de Manaus
Descrição: Entrevista com o procurador da República em Manaus, Igor Spindola

Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/alguem-ordenou-que-a-fabinterrompesse-a-entrega-de-oxigenio-um-dia-antes-da-tragedia-de-manaus/
Data: 2021-01-17 12:36:40
Título: Para Mourão, Bolsonaro não terá o mesmo destino de Trump
Descrição: Em entrevista, vice-presidente afirma não identificar adversário
capaz de derrotar atual mandatário e afirma: ‘deixa o cara governar, pô!’
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/para-mourao-bolsonaro-nao-tera-o-mesmodestino-de-trump/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-17 11:25:45
Título: Como a construção de narrativas é usada para promover o genocídio
brasileiro, por Letícia Sallorenzo
Descrição: Agora eu vou falar uma coisa que você deve ter pensado lá em cima:
por que diabos falar em discurso, em narrativa, numa hora dessas?
Url :https://jornalggn.com.br/analise/como-a-construcao-de-narrativas-e-usadapara-promover-o-genocidio-brasileiro-por-leticia-sallorenzo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 09:30:31
Título: Guerra do Marketing: Pazuello tenta reunir governadores para dar início
à distribuição da vacina
Descrição: Estados receberão a partir desta segunda-feira (18) quase 6 milhões
de doses da CoronaVac. \Ato simbólico\ de entrega das vacinas ocorre em São
Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guerra-do-marketing-pazuello-tentareunir-governadores-para-dar-inicio-a-distribuicao-da-vacina/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 01:15:42
Título: Freixo: Bolsonaro tem um projeto autoritário baseado em polícias e
milícias
Descrição: O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) é entrevistado nesta
edição do Fórum Onze e Meia. Com Renato Rovai e Dri Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/freixo-bolsonaro-tem-um-projetoautoritario-baseado-em-policias-e-milicias/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-17 23:14:06
Título: Em plena pandemia, Deltan Dallagnol sai para surfar com amigos
Descrição: Ex-coordenador da Lava Jato publicou foto com colegas sem máscara na
rua e foi criticado por internautas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-plena-pandemia-deltan-dallagnolsai-para-surfar-com-amigos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-17 21:52:29
Título: Após se curar de Covid, Marieta Severo faz vídeo para defender vacina
Descrição: Atriz relata que teve “pânico” quando estava internada lutando pela
vida e só pensava na dose, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-se-curar-de-covid-marietasevero-faz-video-para-defender-vacina/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-17 11:04:43
Título: Manaus: o Twitter também tem culpa
Descrição: Narrativa negacionista genocida se espalha sem ser incomodada na rede
social.The post Manaus: o Twitter também tem culpa appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/17/manaus-o-twitter-tambem-tem-culpa/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-18 06:00:23

Título: O autor do discurso irritado de Pazuello
Descrição: O irritado discurso de Eduardo Pazuello neste domingo, pouco depois
de João Doria ter iniciado a vacinação em São Paulo, foi obra de Markinhos
Marques, seu marqueteiro político. Partiu de Markinhos a ideia de atacar o que
chamou de \jogada de marketing\ e \movimentos políticos e eleitoreiros se
aproveitando da vacinação\ — como se o general não tivesse um marqueteiro.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/o-autor-do-discurso-irritado-depazuello-24843355
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-17 22:34:08
Título: Aquecimento global: como sua geladeira está esquentando o planeta
Descrição: A maneira como você se desfaz de eletrodomésticos e aparelhos de arcondicionado antigos pode ter um grande impacto no aquecimento global.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-55465294
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-17 17:07:54
Título: Por que o U-2 ainda é o melhor avião espião do mundo, 65 anos após sua
criação
Descrição: Satélites — e drones — tinham como objetivo substitui-lo, mas o
Lockheed U-2 ainda é imbatível em suas funções, voando em áreas em que nenhuma
outra aeronave é capaz de operar.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-55413441
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-18 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 18 de janeiro
de 2021
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (18), na qual o Ministério da Saúde distribui doses da CoronaVac
para os estados, Venezuela envia cilindros de oxigênio para o Amazonas e
economia chinesa surpreende e fecha 2020 em alta.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021011816797692-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-18-de-janeiro-de-2021/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-18 04:53:47
Título: FBI revista militares da Guarda Nacional por temer ataque interno
durante posse de Biden, diz mídia
Descrição: Oficiais da Defesa norte-americana dizem estar preocupados com um
possível ataque interno ou outra ameaça envolvendo membros da segurança do
presidente eleito Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021011816797376-fbi-revista-militaresda-guarda-nacional-por-temer-ataque-interno-durante-posse-de-biden-diz-midia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-17 04:34:11
Título: RFPI diz que informação sobre recusa de registro da Sputnik V para uso
emergencial no Brasil é falsa
Descrição: O Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI) reagiu à recusa de
registro do uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a COVID-19 no
Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021011716792780-rfpi-dizinformacao-recusa-sputnik-brasil-uso-emergencial-falsa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-17 03:30:16
Título: Venezuela denuncia apropriação ilegal de filial de sua petrolífera nos
EUA
Descrição: O governo venezuelano acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de
se apoderar ilegalmente dos ativos da Citgo, filial da Petróleos da Venezuela
(PDVSA), após autorizar sua venda.

Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021011716792627-venezuela-denunciaapropriacao-ilegal-de-filial-de-sua-petrolifera-nos-eua/
Fonte: Xinhua
Título: PIB da China aumenta 2,3% em 2020
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/18/c_139677198.htm

