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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 20:11:20
Título: Execução de jovem negro comove moradores de Santos (SP): “Ele não estava
armado”, relata testemunha
Descrição: Wallace dos Santos Dorvalino tinha 27 anos, deixa esposa e dois 
filhos, um menino de 4 anos e um bebê recém-nascido, “Somos humanos, 
trabalhamos, pagamos impostos e os salários dos policiais”, diz morador, que 
prefere se manter anônimo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/execucao-de-jovem-negro-comove-vila-
telma-ele-nao-estava-armado-relata-testemunha/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-19 10:00:42
Título: Aberta a temporada de discussão sobre o impeachment, por Luis Nassif
Descrição: até o final do mês a abertura ou não do processo de impeachment 
dependerá da vontade de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara.A probabilidade
maior, é que não abra o processo. Abrindo, a probabilidade maior é que o 
impeachment seja bem sucedido.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/aberta-a-temporada-de-discussao-
sobre-o-impeachment-por-luis-nassif/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 08:41:43
Título: Exército exige retratação da revista Época por artigo que diz que 
militares voltaram a matar brasileiros na pandemia
Descrição: Em carta, general Richard F. Nunes exige \imediata e explícita 
retratação\ para que a revista da Globo \afaste qualquer desconfiança de 
cumplicidade com a conduta repugnante do autor e de haver-se transformado em 
mero panfleto tendencioso e inconsequente\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/exercito-exige-retratacao-da-revista-
epoca-por-artigo-que-diz-que-militares-voltaram-a-matar-brasileiros-na-pandemia/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-18 11:20:00
Título: Site da extrema direita Militar. Coup d´Covid - Na pandemia, Exército 
volta a matar brasileiros
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/front/noticia/39333/Coup-d%C2%B4Covid---Na-
pandemia--Exercito-volta-a-matar-brasileiros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 01:19:12
Título: Jornal Nacional desmente Pazuello e exibe live em que ministro defende 
“tratamento precoce”
Descrição: Ministro da Saúde afirmou nesta segunda-feira que nunca defendeu 
tratamento precoce mas, sim, \atendimento precoce\, telejornal da Globo 
confrontou com imagens e documentos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-desmente-pazuello-e-
exibe-live-em-que-ministro-defende-tratamento-precoce/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 17:59:07
Título: Pazuello comandou depósito do Exército no Rio que teve desvio de munição
para venda
Descrição: Ministro da Saúde foi diretor do Depósito Central de Munição. Em 
2005, 25 toneladas de projéteis foram desviadas. Caso similar se repetiu em 2007
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-comandou-deposito-do-
exercito-no-rio-que-teve-desvio-de-municao-para-venda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 20:37:34
Título: Supremo desmente Bolsonaro: “É falso que o STF proibiu governo federal 
de atuar contra a pandemia”
Descrição: O tribunal publicou uma nota rebatendo as declarações do presidente 
da República, sem citá-lo nominalmente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/supremo-desmente-bolsonaro-e-falso-
que-o-stf-proibiu-governo-federal-de-atuar-contra-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-18 15:48:02
Título: Artigo | Perigoso exército de incapazes
Descrição: A atual Esplanada dos Ministérios tem sido ocupada por um número 
exorbitante de fardados no primeiro escalão do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/artigo-perigoso-exercito-de-
incapazes

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 19:50:44
Título: Militares decidem se o povo vai viver numa democracia ou ditadura, diz 
Bolsonaro
Descrição: Forças Armadas são \o último obstáculo para o socialismo\ e ela é \
quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura\, disse o 
presidente
Url :https://jornalggn.com.br/crise/militares-decidem-se-o-povo-vai-viver-numa-
democracia-ou-ditadura-diz-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 09:47:50
Título: Flávio Dino rebate Bolsonaro: “A mim essas ameaças ditatoriais ridículas
não assustam”
Descrição: \É o povo, por intermédio dos poderes constitucionais, quem decide o 
papel das Forças Armadas\, disse Flávio Dino sobre nova ameaça golpista de 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-rebate-bolsonaro-a-mim-
essas-ameacas-ditatoriais-ridiculas-nao-assustam/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 23:20:12
Título: Doria manda Bolsonaro ‘calar a boca’ na treta da vacina
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), mandou o presidente 
Jair Bolsonaro &#8216,calar a boca&#8217, na treta da vacina. Bolsonaro disse 
nesta segunda-feira (18) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/doria-manda-bolsonaro-calar-a-boca-
na-treta-da-vacina/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 20:32:26
Título: Pesquisa XP/Ipesp: Avaliação negativa do governo Bolsonaro sobe para 40%
em janeiro
Descrição: A rodada de janeiro da pesquisa XP/Ipespe divulgada hoje (18) mostra 
que subiu de 35% para 40% a parcela da população que considera ruim ou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pesquisa-xp-ipesp-avaliacao-
negativa-do-governo-bolsonaro-sobe-para-40-em-janeiro/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-19 07:00:28
Título: Rejeição de Bolsonaro no Sudeste aumenta 12%, mostra pesquisa
Descrição: A rejeição ao governo de Jair Bolsonaro cresceu 12% no Sudeste no 
último mês, a maior alta entre as cinco regiões, de acordo com a pesquisa 
XP/Ipespe de janeiro, divulgada nesta segunda-feira.Segundo o levantamento, 44% 
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dos entrevistados da região consideram a gestão Bolsonaro \ruim\ ou \péssima\. 
Em dezembro, eram 32%.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/rejeicao-de-bolsonaro-no-sudeste-
aumenta-12-mostra-pesquisa-24844689

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-18 23:17:22
Título: O desafio arrogante de Bolsonaro, que acredita ser blindado por Deus
Descrição: Bolsonaro, em vez de concentrar todas as suas energias em tirar da 
crise um país que “está quebrado”, como ele diz com sadismo, tenta apenas se 
blindar no poder para se reeleger
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-18/o-desafio-arrogante-de-
bolsonaro-que-acredita-ser-blindado-por-deus.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-18 17:01:01
Título: Bolsonaro bate o próprio recorde: 2020 é o ano com maior aprovação de 
agrotóxicos da história
Descrição: Foram 493 produtos aprovados, um número ainda maior do que 2019, 
antigo recordista, em dois anos de mandato, presidente liberou quase mil 
agrotóxicos
Url :https://apublica.org/2021/01/bolsonaro-bate-o-proprio-recorde-2020-e-o-ano-
com-maior-aprovacao-de-agrotoxicos-da-historia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-18 07:49:08
Título: Raio X: onde estão os 3,9 milhões de hectares sob controle estrangeiro 
no Brasil
Descrição: Reflorestamento e pecuária são as destinações mais comuns, segundo o 
Incra, PL busca flexibilizar regras para aquisição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/raio-x-onde-estao-os-3-9-
milhoes-de-hectares-sob-controle-estrangeiro-no-brasil

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 21:15:50
Título: Bolsonarista, CNI reconhece que atividade industrial desacelerou em 
novembro
Descrição: Até a bolsonarista Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
reconhece, enfim, que a atividade industrial desacelerou no mês de novembro. A 
imprensa internacional tem retratado a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonarista-cni-reconhece-que-
atividade-industrial-desacelerou-em-novembro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 15:07:32
Título: Brasil perde R$ 3 bi em arrecadação e 119 mil empregos com fim da Ford, 
diz Dieese
Descrição: Análise do Dieese mostra que o Brasil deve perder R$ 3 bilhões ao ano
e 119 mil postos de trabalho diretos e indiretos com o fechamento das três 
unidades da montadora norte-americana
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/brasil-perde-r-3-bi-em-arrecadacao-
e-119-mil-empregos-com-fim-da-ford-diz-dieese/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-19 06:46:00
Título: Por que o consumo de carne bovina no Brasil deve voltar em 2021 ao 
patamar de décadas atrás
Descrição: Em meio a uma alta de 18% no preço das carnes em 2020, o consumo de 
proteína bovina pelos brasileiros caiu no ano passado ao menor nível em mais de 
duas décadas.A perspectiva para 2021 é de que os preços da carne de boi 
continuem em alta, como resultado da oferta restrita de gado no país e forte 
demanda da China. Isso num cenário de menor disponibilidade de renda dos 
brasileiros, com desemprego recorde, avanço da pandemia e fim do auxílio 
emergencial.Diante desse quadro, a expectativa de analistas é de uma nova queda 
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no consumo interno de carne bovina esse ano, o que deve levar o acesso à 
proteína preferida pelos brasileiros a níveis anteriores à década de 1990.
 mas estará sempre em novo patamar.\
Url :https://epoca.globo.com/economia/por-que-consumo-de-carne-bovina-no-brasil-
deve-voltar-em-2021-ao-patamar-de-decadas-atras-24844861

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 01:58:43
Título: Trump, Bolsonaro, Ministério da Saúde e agora Olavo de Carvalho: Twitter
silencia conta do astrólogo
Descrição: Rede social vem endurecendo monitoramento de fake news e postagens 
negacionistas e, nesta segunda-feira, apagou publicações do guru bolsonarista 
que minimizavam a Covid-19 e negavam a crise em Manaus, além de limitar sua 
conta
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/trump-bolsonaro-ministerio-da-
saude-e-agora-olavo-de-carvalho-twitter-silencia-conta-do-astrologo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 21:43:34
Título: ‘Vem Pra Rua’ relança Mapa do Impeachment usado contra Dilma, mas desta 
vez contra Bolsonaro
Descrição: Movimento que puxou manifestações em prol do golpe contra Dilma 
Rousseff e que apoiou Bolsonaro em 2018 agora pede impeachment do presidente e 
lança plataforma para cobrar parlamentares
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/vem-pra-rua-relanca-mapa-do-
impeachment-usado-contra-dilma-mas-desta-vez-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 22:02:28
Título: Petrobras anuncia terceira alta na gasolina em pouco mais de um mês
Descrição: Reajuste nas distribuidoras será de R$ 0,15 por litro, em média, ou 
8,19%, e vale a partir desta terça-feira (19), companhia aponta variação do 
petróleo e do dólar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/petrobras-anuncia-terceira-alta-na-
gasolina-em-pouco-mais-de-um-mes/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 17:18:18
Título: Lula e Angela Davis no Fórum Social Mundial 2021 online de 23 a 31 de 
janeiro
Descrição: No primeiro dia haverá a tradicional marcha de abertura, que será 
virtual, com exibição de vídeos de lutas sociais no planeta Para superar os 
obstáculos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lula-e-angela-davis-no-forum-
social-mundial-2021-online-de-23-a-31-de-janeiro/

Fonte: Operamundi
Data: 2021-01-18
Título: 20 minutos especial Breno Altman entrevistando José Dirceu
Url : https://www.youtube.com/watch?v=hP0rhr_Wo8U

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 01:56:21
Título: Médicos brasileiros que integram Brigada agradecem apoio da Venezuela a 
Manaus
Descrição: O senador Telmário Mota se juntou ao grupo na fronteira e defendeu a 
integração latino-americana
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/medicos-brasileiros-que-integram-
brigada-agradecem-apoio-da-venezuela-a-manaus/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-18 20:39:23
Título: Brasil volta a bater recorde semanal histórico de casos da covid
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Descrição: Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello mente e diz que nunca receitou 
nenhum tipo de medicamento para tratamento precoce
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/brasil-volta-a-bater-recorde-
semanal-historico-de-casos-da-covid

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-18 17:27:33
Título: Governo Bolsonaro sabia 10 dias antes de colapso em Manaus e necessidade
de transferir pacientes
Descrição: Documentos do Ministério da Saúde falam em “possibilidade iminente de
colapso” desde 4 de janeiro
Url :https://apublica.org/2021/01/governo-bolsonaro-sabia-10-dias-antes-de-
colapso-em-manaus-e-necessidade-de-transferir-pacientes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-18 19:57:12
Título: Brasil perde cerca de 119 mil empregos com saída da Ford, aponta Dieese
Descrição: Além da perda de empregos diretos e indiretos, processo de 
desindustrialização diminui arrecadação e tecnologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/brasil-perde-cerca-de-119-mil-
empregos-com-saida-da-ford-aponta-dieese
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-18 16:41:46
Título: Quantidade de vacinas distribuídas aos estados deve durar três dias, diz
especialista
Descrição: Raquel Stucchi ressalta que municípios devem fazer planejamento para 
garantir duas doses da vacina para cada pessoa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/quantidade-de-vacinas-
distribuidas-aos-estados-deve-durar-tres-dias-diz-especialista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-18 11:14:47
Título: Covid: para primeira indígena vacinada no Brasil, ciência vencerá \
política genocida\
Descrição: Vanuza Kaimbé, que já contraiu a covid e sofre com sequelas, viu dois
primos morrerem da doença na Zona Leste de SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/para-primeira-indigena-vacinada-
no-brasil-ciencia-deve-vencer-politica-genocida

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 21:52:35
Título: Gleisi Hoffmann critica fechamento de Congresso durante a pandemia 
[vídeo]
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), publicou 
um vídeo [abaixo] nesta segunda-feira (18) com duras críticas ao fechamento do 
Congresso Nacional durante 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-hoffmann-critica-fechamento-
de-congresso-durante-a-pandemia-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 20:29:30
Título: PT vê mãos de Bolsonaro sujas de sangue no caso de Manaus
Descrição: Governo Bolsonaro foi alertado sobre colapso em Manaus 10 dias antes,
diz PT, a partir de reportagem de ‘Pública’ Para o PT, o presidente Jair 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-ve-maos-de-bolsonaro-sujas-de-
sangue-no-caso-de-manaus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 19:13:05
Título: “Flerta com o autoritarismo”, diz Gleisi sobre nova ameaça de Bolsonaro
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), criticou 
nesta segunda-feira (18) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por afirmar 
que a democracia no 

https://apublica.org/2021/01/governo-bolsonaro-sabia-10-dias-antes-de-colapso-em-manaus-e-necessidade-de-transferir-pacientes/
https://apublica.org/2021/01/governo-bolsonaro-sabia-10-dias-antes-de-colapso-em-manaus-e-necessidade-de-transferir-pacientes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-ve-maos-de-bolsonaro-sujas-de-sangue-no-caso-de-manaus/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-ve-maos-de-bolsonaro-sujas-de-sangue-no-caso-de-manaus/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-hoffmann-critica-fechamento-de-congresso-durante-a-pandemia-video/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-hoffmann-critica-fechamento-de-congresso-durante-a-pandemia-video/
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/para-primeira-indigena-vacinada-no-brasil-ciencia-deve-vencer-politica-genocida
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/para-primeira-indigena-vacinada-no-brasil-ciencia-deve-vencer-politica-genocida
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/quantidade-de-vacinas-distribuidas-aos-estados-deve-durar-tres-dias-diz-especialista
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/quantidade-de-vacinas-distribuidas-aos-estados-deve-durar-tres-dias-diz-especialista
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/brasil-perde-cerca-de-119-mil-empregos-com-saida-da-ford-aponta-dieese
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/brasil-perde-cerca-de-119-mil-empregos-com-saida-da-ford-aponta-dieese
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/brasil-volta-a-bater-recorde-semanal-historico-de-casos-da-covid
https://www.brasildefato.com.br/2021/01/18/brasil-volta-a-bater-recorde-semanal-historico-de-casos-da-covid


Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/flerta-com-o-autoritarismo-diz-
gleisi-sobre-nova-ameaca-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 17:46:16
Título: PT pede apuração dos gastos do MS com propaganda de medicamentos sem 
eficácia comprovada contra a Covid-19
Descrição: O PT no Senado protocolou na manhã desta segunda-feira (18) 
representação ao Tribunal de Contas da União (TCU), com pedido cautelar para que
o Ministério 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-pede-apuracao-dos-gastos-do-ms-
com-propaganda-de-medicamentos-sem-eficacia-comprovada-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 12:20:06
Título: Rodrigo Maia, com medo, não pede convocação de sessão extraordinária no 
Congresso
Descrição: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), temeroso, não pediu a 
convocação da sessão extraordinária no Congresso. Em vez disso, o parlamentar 
pediu para que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/rodrigo-maia-com-medo-nao-pede-
convocacao-de-sessao-extraordinaria-no-congresso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-18 00:19:45
Título: Pacote ‘keynesiano’ de Biden: Uma corrida ilusionista contra o tempo?
Descrição: Por Milton Alves* O pacote de estímulos para a retomada da economia 
norte-americana apresentado pelo presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden,
na noite da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pacote-keynesiano-de-biden-uma-
corrida-ilusionista-contra-o-tempo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 21:39:55
Título: Bancários da Caixa estão mobilizados em campanha para ajudar Manaus a 
enfrentar covid-19
Descrição: Fenae promove campanha de arrecadação de recursos e insumos para 
população da capital amazonense, como máscaras, capotes e luvas. Até alimentos 
estão sendo arrecadados.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/bancarios-da-caixa-estao-
mobilizados-em-campanha-para-ajudar-manaus-a-enfrentar-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 21:18:39
Título: Agência Xeque: Bolsonaro mente sobre ajuda da Venezuela a Manaus
Descrição: \Agora se fala que a Venezuela está fornecendo oxigênio para Manaus. 
É White Martins, é uma empresa multinacional que está lá\, disse, menosprezando 
a ajuda
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/agencia-xeque-bolsonaro-mente-sobre-ajuda-
da-venezuela-a-manaus/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 18:58:36
Título: O Setor Elétrico Brasileiro na mira do capitalismo de rapina, por Ikaro 
Chaves
Descrição: Um verdadeiro capitalismo de rapina que ao invés de buscar o 
crescimento econômico e o desenvolvimento das forças produtivas, se contenta em 
explorar cada vez mais a renda da maioria do povo.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-setor-eletrico-brasileiro-na-
mira-do-capitalismo-de-rapina-por-ikaro-chaves/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 18:26:52
Título: Não há previsão de envio da vacina AstraZeneca da Índia ao Brasil
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Descrição: Jair Bolsonaro reuniu-se com o embaixador indiano no país, Suresh K. 
Reddy. Não houve a confirmação, por parte do governo, de que as doses chegarão 
ao país
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/nao-ha-previsao-de-envio-da-vacina-
astrazeneca-da-india-ao-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 17:50:17
Título: Butantan faz novo pedido de uso emergencial de Coronavac
Descrição: Solicitação desta segunda-feira é referente a outras 40 milhões de 
doses do imunizante. Dessas, 4,8 milhões já estão prontas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/butantan-faz-novo-pedido-de-uso-
emergencial-de-coronavac/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-18 13:29:59
Título: PGR determina que Ministério da Saúde instaure inquérito sobre caos no 
Amazonas
Descrição: Em paralelo, Augusto Aras determinou investigação de eventual omissão
dos governos estadual e municipal no enfrentamento da pandemia e solicitou 
informações ao Ministério da Saúde
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/pgr-determina-que-ministerio-da-saude-
instaure-inquerito-sobre-caos-no-amazonas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 09:36:36
Título: Esposa do secretário da Pesca, “06” de Bolsonaro, tem cargo de gerente 
na Embratur
Descrição: Cargo de Catiane dos Santos Monteiro Seif é o mais alto entre as 
indicações de confiança. Salário é de R$ 25 mil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/esposa-do-secretario-da-pesca-06-de-
bolsonaro-tem-cargo-de-gerente-na-embratur/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 09:15:32
Título: Por falhas de logística, Pazuello deixa 11 estados sem vacina no 
primeiro dia de imunização
Descrição: Em ato com governadores, Eduardo Pazuello prometeu entrega até 14h 
para início da vacinação às 17h. No entanto, muitos estados ainda não receberam 
as vacinas a tempo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/por-falhas-de-logistica-
pazuello-deixa-11-estados-sem-vacina-no-primeiro-dia-de-imunizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 21:25:00
Título: PSOL lança manifesto em defesa da candidatura de Erundina à presidência 
da Câmara
Descrição: \Em tempos tão difíceis, é preciso animar as esperanças e renovar as 
nossas utopias. Os cálculos frios que justificam alianças injustificáveis não 
nos representam\, afirma a legenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-lanca-manifesto-em-defesa-da-
candidatura-de-erundina-a-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 21:13:46
Título: Gilmar Mendes suspende inquérito sobre desembargador que humilhou GCM no
litoral de SP
Descrição: O ministro do STF justificou sua decisão alegando que houve violação 
ao contraditório e à ampla defesa de Eduardo Siqueira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gilmar-mendes-suspende-inquerito-sobre-
desembargador-que-humilhou-gcm-no-litoral-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 21:11:45
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Título: Projetos que reduzem poder de governadores sobre polícias têm “cheiro de
golpe”, diz especialista
Descrição: Para Adilson Paes de Souza, oficial aposentado da PM paulista, 
propostas em tramitação no Congresso abrem caminho para Bolsonaro exercer mais 
controle sobre corporações
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/projetos-que-reduzem-poder-de-
governadores-sobre-policias-tem-cheiro-de-golpe-diz-especialista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 19:51:08
Título: Revoltado, Emicida dispara contra Bolsonaro: “O cara tem que ter esgoto 
correndo na veia”
Descrição: Em sua primeira declaração após a liberação dos imunizantes contra a 
Covid-19, o presidente, visivelmente contrariado, disse “apesar da vacina...”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/revoltado-emicida-dispara-contra-
bolsonaro-o-cara-tem-que-ter-esgoto-correndo-na-veia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 19:48:33
Título: “A situação é dramática e o erro, do poder público, apesar dos alertas”,
diz deputado federal do Amazonas
Descrição: Para José Ricardo, o drama vivido em Manaus é resultado da morosidade
dos governos federal, estadual e municipal. “O ministro da Saúde esteve em 
Manaus na semana passada e não tomou nenhuma medida, nenhum encaminhamento 
concreto”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/a-situacao-e-dramatica-e-o-erro-do-
poder-publico-apesar-dos-alertas-diz-deputado-federal-do-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 19:36:04
Título: Ou o Brasil para Bolsonaro, ou Bolsonaro acaba com o Brasil – Por 
Antonio Neto
Descrição: Independentemente das escolhas já feitas, eu me coloco à disposição 
para dialogar com qualquer cidadão e cidadã que queira caminhar ao nosso lado na
aprovação do pedido de impeachment de Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/ou-o-brasil-para-bolsonaro-ou-
bolsonaro-acaba-com-o-brasil-por-antonio-neto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 19:28:36
Título: Homem-forte de Pazuello na campanha de vacinação já foi denunciado por 
tentativa de desvio nesse tipo de ação
Descrição: Agência Spotlight apurou que Airton Soligo respondeu a processo, 
prescrito, sob acusação de tentativa de suborno para liberar caminhonete que 
seria usada em ação de imunização contra febre aftosa em Roraima em 1989
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/homem-forte-de-pazuello-na-campanha-
de-vacinacao-ja-foi-denunciado-por-tentativa-de-desvio-nesse-tipo-de-acao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 17:21:03
Título: Brasil passa vergonha na diplomacia, Portugal e Alemanha se preparam 
para eleições – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: Itamaraty faz papelão ao adesivar avião 
para buscar vacinas que não foram liberadas, enquanto Portugal, Alemanha e 
Autoridade Palestina organizam pleitos nos próximos meses.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/brasil-passa-vergonha-na-diplomacia-
portugal-e-alemanha-se-preparam-para-eleicoes-por-ana-prestes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 14:59:31
Título: Cansaço e esquecimento: a tática do Estado para não investigar os crimes
de ódio contra as LGBT
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Descrição: Em entrevista à Fórum, Marco Duarte, pesquisador da UFJF, afirma que 
é preciso falar mais sobre os crimes de ódio e afirma que os poderes públicos 
atuam para limitar a circulação dos corpos dissidentes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cansaco-e-esquecimento-a-tatica-do-
estado-para-nao-investigar-os-crimes-de-odio-contra-as-lgbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-18 11:57:24
Título: FBI investiga a possibilidade de agentes infiltrados na Guarda Nacional,
segundo a Associated Press
Descrição: A agência está investigando cada um dos 25 mil soldados que compõem a
Guarda Nacional e alertou para o risco de ataques antes da posse de Biden
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fbi-investiga-a-possibilidade-de-
agentes-infiltrados-na-guarda-nacional-segundo-a-associated-press/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-19 03:00:00
Título: Neoliberalismo e neokeynesianismo. Um círculo infernal cuja ruptura 
exige uma nova imaginação política. Entrevista especial com Bruno Cava
Descrição: Enquanto 40 milhões de brasileiros encontram-se desempregados e as 
projeções para 2021 estimam que o número de http://www.ihu.unisinos.br/606240-
falta-a-imaginacao-politica-para-ir-alem-do-mero-reflexo-defensivo-entrevista-
especial-com-bruno-cava
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-19 06:34:34
Título: Vacinas contra covid: a advertência da OMS sobre 'fracasso moral 
catastrófico' por distribuição desigual entre ricos e pobres
Descrição: As vacinas contra covid-19, a grande esperança de acabar com a 
pandemia, não estão chegando a todos.O diretor-geral da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta segunda-feira (18/1) para
a enorme desigualdade na distribuição da vacina contra a covid-19 e alertou para
as graves consequências disso.
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/vacinas-contra-covid-advertencia-da-oms-
sobre-fracasso-moral-catastrofico-por-distribuicao-desigual-entre-ricos-pobres-
24844859
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-18 20:38:16
Título: Cientistas brasileiros travam guerra contra a desinformação bolsonarista
por vacinação
Descrição: Pesquisadores, artistas e ‘influencers’ tornam-se contrapontos ao 
presidente Bolsonaro ―que diz que não irá se imunizar― para desmentir notícias 
falsas e gerar onda pró-imunização no Brasil. “Não importa a eficácia, o que 
precisamos é que muitas pessoas sejam vacinadas”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-18/cientistas-brasileiros-travam-
guerra-contra-a-desinformacao-bolsonarista-por-vacinacao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-18 21:00:06
Título: Os refúgios digitais do supremacismo branco
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