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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-19 15:00:12
Título: Conheça as mineradoras mais caloteiras do Brasil
Descrição: Por trás dos calotes de mais de R$ 8,6 bilhões estão empresários, 
grandes herdeiros, políticos e grupos do exterior
Url :https://apublica.org/2021/01/conheca-as-mineradoras-mais-caloteiras-do-
brasil/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 10:00:30
Título: Bolsonaro perde 3 apoios internacionais: Trump, a máfia de Las Vegas e 
das armas
Descrição: As maluquices diplomáticas dos Bolsonaro, como transferir a embaixada
brasileira de Israel para Jerusalem, foram influência direta de Adelson, ele 
próprio financiando a mudança da embaixada americana para lá.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/bolsonaro-perde-3-apoios-
internacionais-trump-a-mafia-de-las-vegas-e-das-armas/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-20 06:30:37
Título: Buscas no Google por impeachment de Bolsonaro crescem 1.400% em uma 
semana
Descrição: As buscas no Google sobre o impeachment de Jair Bolsonaro aumentaram 
1.400% na última semana.Trata-se da maior marca desde abril de 2020, quando 
Sergio Moro se demitiu do Ministério da Justiça acusando Bolsonaro de interferir
na PF.O levantamento é da consultoria de inteligência de dados Eight 
Technologies.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/buscas-no-google-por-impeachment-
de-bolsonaro-crescem-1400-em-uma-semana-24846583

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 01:13:41
Título: Lula condena inclusão de Cuba na lista de países patrocinadores do 
terrorismo
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou nesta terça-feira 
(19) sua viagem a Cuba em um encontro com o atual presidente Miguel Díaz-Canel e
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lula-condena-inclusao-de-cuba-na-
lista-de-paises-patrocinadores-do-terrorismo/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-01-20 04:14:00
Título: CUBA BRASIL - Raúl Castro y presidente Miguel Díaz-Canel se reúnen con 
Lula en La Habana
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/raul-castro-y-presidente-miguel-
diaz-canel-se-reunen-con-lula-en-la-habana/20000035-4444389?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 21:20:17
Título: Movimentos sociais e oposição organizam carreatas por impeachment de 
Bolsonaro para sábado (23)
Descrição: Reunião entre partidos de posição e entidades populares e sindicais 
definiu três linhas de ação: vacinação da população contra a Covid-19, volta do 
auxílio emergencial e impedimento do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/movimentos-sociais-e-oposicao-
organizam-carreatas-por-impeachment-de-bolsonaro-para-sabado-23/
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Fonte: New York Times > Americas
Data: 2021-01-20 00:13:08
Título: Bolsonaro diminuiu as vacinas. Agora o Brasil tem poucas doses.
Descrição: O país está pagando um preço pela lenta busca de vacinas contra o 
coronavírus por seu líder desde o início. Esse lapso pode prejudicar a 
capacidade do Brasil de lutar contra variantes preocupantes à medida que os 
casos aumentam.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/americas/brazil-covid-variants-
vaccinations.html

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-19 10:36:18
Título: Brasil só tem vacinas para 4% de toda população prioritária e enfrenta 
desafio múltiplo para ampliar estoque
Descrição: Primeiro lote distribuído aos Estados deve vacinar 2,8 milhões de 
pessoas. Além de gargalo na importação, especialistas recomendam negociação com 
outros fabricantes de imunizantes
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-19/brasil-so-tem-vacinas-para-4-
de-toda-populacao-prioritaria-e-enfrenta-desafio-multiplo-para-ampliar-
estoque.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 18:34:40
Título: Falta de oxigênio continua fazendo vítimas no Amazonas e mata seis no 
Pará
Descrição: Nessa segunda-feira, ministro da Saúde chegou a afirmar que a crise 
em Manaus estava \equalizada\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/falta-de-oxigenio-continua-
fazendo-vitimas-no-amazonas-e-mata-seis-no-para

Fonte: Folha de São Paulo
Data: 2021-01-19
Título: Fracasso na guerra da vacina faz até centrão falar de impeachment de 
Bolsonaro 
Descrição: A debacle do governo Bolsonaro na chamada “guerra da vacina” contra o
governador João Doria (PSDB-SP) fez com que a palavra impeachment deixasse de 
ser uma exclusividade de discursos públicos da oposição.
Url : https://www1.folha.uol.com.br/amp/poder/2021/01/fracasso-na-guerra-da-
vacina-faz-ate-centrao-falar-de-impeachment.shtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=t
rue

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 09:59:07
Título: Aplicativo do Ministério da Saúde simula atendimento médico e receita 
“kit Covid” para tratamento precoce
Descrição: Pacientes com diferentes históricos, comorbidades e sintomas recebem 
recomendações parecidas para uso de cloroquina, ivermectina e até antibióticos
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/aplicativo-do-ministerio-da-saude-
simula-atendimento-medico-e-receita-kit-covid-para-tratamento-precoce/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 18:26:56
Título: Críticas a Bolsonaro crescem no Congresso e oposição quer CPMI do 
coronavírus
Descrição: Iniciativa partiu dos líderes da Rede no Senado e do PSB na Câmara 
que começaram coleta de assinaturas nesta quarta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/criticas-a-bolsonaro-crescem-no-
congresso-e-oposicao-quer-cpmi-do-coronavirus

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 13:49:33
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Título: Bilionário indiano que vendeu vacina a Bolsonaro dobrou patrimônio com a
Covid-19
Descrição: Fortuna de Cyrus Poonawalla saltou de 8 bilhões de dólares para a 
faixa dos 16 bilhões de dólares
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bilionario-indiano-que-vendeu-
vacina-a-bolsonaro-dobrou-patrimonio-com-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 10:19:59
Título: Editor de revista dos EUA usada por Bolsonaro para defender a cloroquina
desmente presidente
Descrição: Joseph Alpert explicou que o artigo usado por Bolsonaro foi publicado
“antes de termos bons dados sobre a cloroquina e sua ineficácia”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/editor-de-revista-dos-eua-usada-por-
bolsonaro-para-defender-a-cloroquina-desmente-presidente/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 00:23:58
Título: [Vídeo] Impeachment de Bolsonaro unifica a oposição na Câmara, diz 
Gleisi Hoffmann
Descrição: Em reunião nesta manhã, 19, partidos de Oposição, as frentes Popular 
e Brasil Sem Medo, entidades sindicais e do movimento social decidiram mobilizar
a sociedade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/video-impeachment-de-bolsonaro-
unifica-a-oposicao-na-camara-diz-gleisi-hoffmann/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 14:52:02
Título: José Dirceu: “A principal tarefa da esquerda é o impeachment de 
Bolsonaro”
Descrição: Em artigo publicado no site Poder360, o ex-ministro-chefe da Casa 
Civil, José Dirceu (PT), afirma que a principal tarefa da esquerda hoje é 
mobilizar o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/jose-dirceu-a-principal-tarefa-da-
esquerda-e-o-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-01-19
Título: Santos Cruz reage à fala de Bolsonaro sobre Forças Armadas: “Covardia”
Descrição: O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro
da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, reagiu com indignação à declaração 
do presidente sobre o poder dos militares de definir se um país será democrático
ou não. “Quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são 
as suas Forças Armadas”, disse Bolsonaro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/19/santos-cruz-reage-a-fala-de-
bolsonaro-sobre-forcas-armadas-covardia/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-19 12:19:00
Título: Coup d´Covid - STF emite nota
Descrição: Não é verdadeira a afirmação, em redes sociais, de que a Suprema 
Corte proibiu o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19.
Url :https://www.defesanet.com.br/ncd/noticia/39351/Coup-d%C2%B4Covid---STF-
emite-nota/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 21:36:42
Título: PSOL pede que STF proíba propaganda e distribuição de medicamentos sem 
eficácia comprovada contra a Covid-19
Descrição: O PSOL pediu nesta terça-feira (19) que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) proíba o governo federal de veicular qualquer informação que propague, 
induza ou incentive 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/psol-pede-que-stf-proiba-
propaganda-e-distribuicao-de-medicamentos-sem-eficacia-comprovada-contra-a-
covid-19/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-19 19:10:04
Título: Brasil firma contrato para o fornecimento de um sistema de sensoriamento
remoto sem licitação
Descrição: Ter acesso a uma constelação sob controle estrangeiro de fato 
“promove a soberania do país”?
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/brasil-firma-contrato-para-o-
fornecimento-de-um-sistema-de-sensoriamento-remoto-sem-licitacao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 21:22:49
Título: Congresso pode deixar governadores na mão das forças policiais, alerta 
especialista
Descrição: Projetos de lei, que tramitam no Congresso, restringem o poder dos 
governadores sobre os agentes de segurança pública
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/congresso-pode-deixar-
governadores-na-mao-das-forcas-policiais-alerta-especialista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 17:07:01
Título: Famílias do MST colhem 4 mil quilos de feijão orgânico para doação no 
Paraná 
Descrição: Mutirões de colheita ocorreram em dois acampamentos do município de 
Castro, no Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/familias-do-mst-colhem-4-mil-
quilos-de-feijao-organico-para-doacao-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 15:54:09
Título: Artigo | Os 25 anos do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
Descrição: Frei Sérgio relembra o surgimento do MPA, a evolução das pautas e os 
desafios atuais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/artigo-os-25-anos-do-movimento-
dos-pequenos-agricultores-mpa

Fonte: Xinhua
Título: China saúda suposto retorno que EUA farão ao Acordo de Paris
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/19/c_139681045.htm

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-20 07:00:05
Título: 'Bolsonaro só semeia insegurança e violência', diz candidata à 
presidência de Portugal
Descrição: A campanha para presidente de Portugal entra em sua reta final nesta 
semana. A votação será no domingo (24). Candidato à reeleição, Marcelo Rebelo de
Sousa (apoiado por PPD/PSD e CDS-PP) é favorito para vencer ainda no 1º turno, 
com 66,7% das intenções de votos, segundo a última pesquisa divulgada.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021012016805064-bolsonaro-so-semeia-
inseguranca-e-violencia-diz-candidata-a-presidencia-de-portugal/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 19:38:52
Título: Coronavírus: Brasil fica de fora das exportações de vacina da Índia
Descrição: Em 24 horas, estados confirmam mais de 62 mil novos contaminados e 
mil mortos por covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/coronavirus-brasil-fica-de-fora-
das-exportacoes-de-vacina-da-india
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 19:20:39
Título: Violência, violações e desigualdade aumentaram sob Bolsonaro, diz grupo 
internacional
Descrição: Relatório de 18 entidades estrangeiras aponta crise das políticas 
sociais e ambientais e ameaças à democracia do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/violencia-violacao-e-
desigualdade-aumentaram-sob-bolsonaro-diz-grupo-internacional

Fonte: Montedo
Data: 2021-01-19
Título: Ministro da Educação usou avião da FAB para voar 160 quilômetros sozinho
Descrição: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, usou um avião da FAB para 
voar sozinho entre as cidades paulistas de São José dos Campos e Santos no dia 
19 de dezembro. A distância entre elas é de 160 quilômetros,
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/19/ministro-da-educacao-usou-aviao-da-
fab-para-voar-160-quilometros-sozinho/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 18:15:55
Título: União vai indenizar família de mulher morta em 2015 durante operação 
militar no Rio
Descrição: Raimunda Cláudia Rocha Silva foi vítima de disparo em operação das 
Forças Armadas no Complexo da Maré, em março de 2015
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/uniao-vai-indenizar-familia-de-
mulher-morta-em-2015-durante-operacao-militar-no-rio

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 08:27:07
Título: Donald Trump concede “perdão total” e livra Steve Bannon de denúncias 
antes de deixar a Casa Branca
Descrição: \Bannon tem sido um importante líder do movimento conservador e é 
conhecido por sua perspicácia política\, diz a justificativa de Trump, que alega
que Bannon está sendo \perseguido\ por promotores
Url :https://revistaforum.com.br/global/donald-trump-concede-perdao-total-e-
livra-steve-bannon-de-denuncias-antes-de-deixar-a-casa-branca/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 18:36:53
Título: Equador | A 20 dias da eleição presidencial, candidato favorito é 
apoiado por Correa
Descrição: Pleito contará 16 candidatos, conheça os principais, suas origens e 
respostas às crises que o país enfrenta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/equador-a-20-dias-da-eleicao-
presidencial-candidato-favorito-e-apoiado-por-correa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 12:45:25
Título: \De golpe em golpe até o autogolpe\, analisa ELN sobre crise política 
nos EUA
Descrição: A maior guerrilha em atividade na Colômbia emitiu um documento sobre 
os acontecimentos recentes no país norte-americano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/de-golpe-em-golpe-ate-o-
autogolpe-analisa-eln-sobre-crise-politica-nos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 12:02:18
Título: Artigo | Conhecendo o inimigo: quem é o novo chefe da CIA?
Descrição: Grupo de jornalismo investigativo venezuelano analisa alguns 
documentos vazados pelo WikiLeaks envolvendo William Burns
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/artigo-conhecendo-o-inimigo-
quem-e-o-novo-chefe-da-cia
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-01-19 09:06:42
Título: \É difícil entender que ele morreu\, diz jovem que perdeu pai para covid
no Amazonas
Descrição: Aos 54 anos, ele faleceu em 8 de janeiro, data em que o Ministério da
Saúde foi informado sobre falta de oxigênio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/e-dificil-entender-que-ele-
morreu-diz-jovem-que-perdeu-pai-para-covid-no-amazonas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-19 09:04:29
Título: Fruto de assentamentos e referência na produção de sementes, BioNatur 
faz 24 anos
Descrição: Com safra de produtos orgânicos, sem agrotóxicos e colheita manual, a
marca já produz mais de 200 tipos de sementes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/19/fruto-de-assentamentos-e-
referencia-na-producao-de-sementes-bionatur-faz-24-anos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 23:13:47
Título: Petrobras à venda, aos pedaços, a preço de banana numa criminosa farra
Descrição: A Petrobras comunicou nesta terça-feira (19) que negocia 
aceleradamente a venda das refinarias Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande 
do Sul, e Presidente Getúlio Vargas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/petrobras-a-venda-aos-pedacos-a-
preco-de-banana-numa-criminosa-farra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 20:56:06
Título: Por que Bolsonaro disse que não diria que é um excelente presidente?
Descrição: Ora, porque ele não é um excelente presidente. Jair Bolsonaro é, de 
longe, o pior mandatário que o Brasil já teve desde seu descobrimento em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/por-que-bolsonaro-disse-que-nao-
diria-que-e-um-excelente-presidente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 14:03:20
Título: Proposta proíbe farra da criação de subsidiárias da Petrobras apenas 
para venda
Descrição: Pela lei, a venda de empresas matrizes depende de autorização do 
Legislativo, mas o mesmo não se aplica às subsidiárias, o que possibilita uma 
farra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/proposta-proibe-farra-da-criacao-
de-subsidiarias-da-petrobras-apenas-para-venda/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 13:19:44
Título: Le Monde relata o caos em que se transformou Manaus
Descrição: A edição do jornal Le Monde desta terça-feira (19) traz uma 
reportagem sobre a crise sanitária em Manaus, no norte do Brasil. O 
correspondente Bruno 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/le-monde-relata-o-caos-em-que-se-
transformou-manaus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 13:03:46
Título: Como Bolsonaro e Guedes confiscaram o bife do prato dos brasileiros
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes,
também fazem mal à segurança alimentar. Graças à depressão econômica que eles 
promovem, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/como-bolsonaro-e-guedes-
confiscaram-o-bife-do-prato-dos-brasileiros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-19 11:25:24
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Título: Ciro confirma participação em comício ao lado de Lula em fevereiro 
[vídeo]
Descrição: Nos dias finais de 2020, o Blog do Esmael anotou que o primeiro 
comício da ‘Frente de Esquerda’ vai reunir Lula, Ciro, Dino, Molon, Boulos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ciro-confirma-participacao-em-
comicio-ao-lado-de-lula-em-fevereiro-video/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 09:00:11
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Tecnologia Parler tenta sobreviver com a ajuda de uma empresa russa 
90 NYT&gt, Notícias principaispor Jack Nicas Política Biden seleciona médica 
transgênero, Rachel Levine, como secretária assistente de saúde Biden Levine 
Health McConnell: Trump provocou a multidão que invadiu o Capitólio McConnell 
Trump Capitol No vídeo de despedida, Trump repete falsidades familiares 68 
NYT&gt, Página inicial do [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-224/
 
Data: 2021-01-19 21:59:46
Título: Coronavírus: Mulher contaminada por nova cepa já tinha anticorpos
Descrição: Estudo elaborado pela Fiocruz aponta necessidade de estudar 
capacidade do novo vírus em contaminar pessoas que possuem imunidade para covid-
19
Url :https://jornalggn.com.br/ciencia/coronavirus-mulher-contaminada-por-nova-
cepa-ja-tinha-anticorpos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-19 20:34:52
Título: Indicada de Biden para Tesouro pede que Congresso aumente gastos e se 
preocupe com a dívida depois
Descrição: \Com as taxas de juros em baixas históricas, a coisa mais inteligente
que podemos fazer é agir em grande”, disse Yellen
Url :https://jornalggn.com.br/economia/indicada-de-biden-para-tesouro-pede-que-
congresso-aumente-gastos-e-se-preocupe-com-a-divida-depois/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-19 20:11:07
Título: “Se a vacina agora é do Brasil, que o presidente defenda”, diz Covas 
sobre Coronavac
Descrição: \A todo momento criticando a vacina, criticando a China\, cutucou o 
presidente do Instituto Butantan
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/se-a-vacina-agora-e-do-brasil-que-o-
presidente-defenda-diz-covas-sobre-coronavac/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-19 19:59:16
Título: Desigualdade nas vacinas cria ‘falha moral catastrófica’, diz OMS
Descrição: Tedros disse que mais de 39 milhões de doses de vacinas foram 
administradas em 49 estados mais ricos, mas uma nação pobre tinha apenas 25 
doses.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/desigualdade-nas-vacinas-cria-falha-
moral-catastrofica-diz-oms/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-19 19:57:54
Título: Relação ruim com a China trava insumos para vacinas, admite governo
Descrição: Ataques ao governo chinês aumentam temor entre pesquisadores sobre 
chegada de material para fabricação de vacinas, assunto foi tema de reunião 
ministerial
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-relacao-ruim-com-a-china-
trava-chegada-de-insumos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 00:58:15
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Título: Em oposição ao seu irmão e ao próprio partido, Cid Gomes se diz contra o
impeachment de Bolsonaro
Descrição: \Não podemos vulgarizar essa coisa de impeachment\, afirma o senador 
do PDT, indo na contramão do movimento político pelo afastamento do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-oposicao-ao-seu-irmao-e-ao-proprio-
partido-cid-gomes-se-diz-contra-o-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 00:43:59
Título: JN critica diplomacia brasileira após atraso em IFA da China e vacina da
Índia
Descrição: \Foram muitos os ataques do governo brasileiro e da família Bolsonaro
ao governo chinês\, apontou a jornalista Delis Ortiz
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-critica-diplomacia-brasileira-apos-
atraso-em-ifa-da-china-e-vacina-da-india/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 23:45:28
Título: Repórter pergunta a médico vacinado na Bahia se ele é “socorrista ou 
enfermeiro”, deputado denuncia racismo
Descrição: O médico Uenderson Barbosa foi um dos primeiros a receber a vacina 
contra a Covid-19 em Salvador e pergunta de jornalista sobre atuação gerou 
debate sobre racismo nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/reporter-pergunta-a-medico-vacinado-na-
bahia-se-ele-e-socorrista-ou-enfermeiro-deputado-denuncia-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 23:40:19
Título: Internauta lança vaquinha virtual para “comprar o centrão e aprovar o 
impeachment do Bozo”
Descrição: Sete pessoas já aderiram à empreitada, que não possui uma meta de 
arrecadação
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/internauta-lanca-vaquinha-
virtual-para-comprar-o-centrao-e-aprovar-o-impeachment-do-bozo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 17:59:00
Título: Há uma intenção invisível de genocídio de mulheres no Brasil, avalia 
especialista
Descrição: Para Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional de enfrentamento à 
violência contra as mulheres, casos de feminicídio estão cada vez mais cruéis no
país
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/ha-uma-intencao-invisivel-de-genocidio-
de-mulheres-no-brasil-avalia-especialista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 17:55:36
Título: “Os povos indígenas precisam ser cuidados”, diz Vanda Ortega ao ser 
vacinada em Manaus
Descrição: Primeira imunizada no Amazonas é indígena e técnica de enfermagem. 
Ela nasceu em Amaturá, no interior, e fez um potente discurso na cerimônia.
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/os-povos-indigenas-precisam-ser-
cuidados-diz-vanda-ortega-ao-ser-vacinada-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 17:31:13
Título: “Dá para desconfiar até da sanidade mental”, diz Santos Cruz sobre 
comportamento de Bolsonaro
Descrição: Ex-ministro chamou de “idiotice” a declaração do presidente de que 
“quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas 
Forças Armadas”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/da-para-desconfiar-ate-da-sanidade-
mental-diz-santos-cruz-sobre-comportamento-de-bolsonaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 15:35:19
Título: Exército exige pedido de retratação à Época e mostra desespero do 
governo
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a carta de retratação 
enviada pelo general Richard Fernandes Nunes, chefe do centro de Comunicação 
Social do Exército, à redação da Revista Época pede “imediata e explícita 
retratação”. Enquanto isso pesquisa XP-Ipespe mostra avaliação ruim e péssima do
governo Bolsonaro subindo. Comentários de Renato Rovai e apresentação de Dri 
Delorenzo.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/exercito-exige-pedido-de-retratacao-a-
epoca-e-mostra-desespero-do-goveno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 10:22:23
Título: Após Venezuela enviar 107 profissionais, Pazuello amplia Mais Médicos de
forma emergencial em Manaus
Descrição: Portaria assinada pelo ministro da Saúde autoriza contratação de 72 
médicos  para trabalhar em Manaus \em razão da situação de emergência ocasionada
pela pandemia novo Coronavírus (Covid-19)\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-venezuela-enviar-107-
profissionais-pazuello-amplia-mais-medicos-de-forma-emergencial-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-19 10:19:59
Título: Editor de revista dos EUA usada por Bolsonaro para defender a cloroquina
desmente presidente
Descrição: Joseph Alpert explicou que o artigo usado por Bolsonaro foi publicado
“antes de termos bons dados sobre a cloroquina e sua ineficácia”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/editor-de-revista-dos-eua-usada-por-
bolsonaro-para-defender-a-cloroquina-desmente-presidente/
 
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-
neoliberalismo-e-neokeynesianismo-um-circulo-infernal-cuja-ruptura-exige-uma-
nova-imaginacao-politica-entrevista-especial-com-bruno-cava
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-20 06:25:56
Título: A horas do fim de seu governo, Trump concede perdão a Steve Bannon e 
outros aliados
Descrição: WASHINGTON — A poucas horas do fim de seu governo, o presidente 
Donald Trump concedeu perdão presidencial a Steve Bannon, seu ex-estrategista e 
autodenominado mentor de um movimento global de extrema direita. Além de Bannon,
outras 142 pessoas receberam o indulto, incluindo uma série de políticos 
corruptos e executivos próximos ao presidente.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/a-horas-do-fim-de-seu-governo-trump-concede-
perdao-steve-bannon-outros-aliados-24846639
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-20 06:39:31
Título: Coluna | Supremo vive guerra fria com governo Bolsonaro
Descrição: Dia desses, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux,
disse à coluna que “a relação da Corte com o Palácio do Planalto é hoje de 
independência e harmonia”. Ok, vamos partir desse princípio. De fato, há tempos 
o presidente Jair Bolsonaro não compara o tribunal a uma hiena (sim, teve isso 
em 2019), nem critica nominalmente um ministro (quem não se lembra de que 
Alexandre de Moraes foi alvo de ataques do mandatário no ano passado?). 
Url :https://epoca.globo.com/carolina-brigido/coluna-supremo-vive-guerra-fria-
com-governo-bolsonaro-24846646
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-20 09:44:42
Título: Covid-19: Brasil deve enfrentar pior fase da pandemia nas próximas 
semanas
Descrição: Há vários fatores que podem facilitar o aumento dos números de casos 
e de mortes provocadas pelo coronavírus. Entenda o impacto deles o que pode ser 
feito para se proteger contra a doença.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55727056
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-20 00:33:05
Título: Com posse de Biden, Brasil sofrerá pressão conjunta de EUA e Europa por 
Amazônia
Descrição: Diplomatas avaliam que nova Casa Branca se dedicará a vincular 
política ambiental à comercial. Embaixadores em Brasília dizem que, para não 
perder dinheiro, Planalto terá que ajustar discurso
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-19/com-posse-de-biden-brasil-
sofrera-pressao-conjunta-de-eua-e-europa-por-amazonia.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-19 22:29:00
Título: Projeto proíbe governo de transferir ao cidadão responsabilidade pela 
vacina contra Covid-19
Descrição: Proposta pretende evitar qualquer medida que possa dificultar o 
acesso à vacinação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721720-projeto-proibe-governo-de-
transferir-ao-cidadao-responsabilidade-pela-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-19 17:22:00
Título: Projeto de lei aumenta recursos para extensão rural
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721812-projeto-de-lei-aumenta-recursos-
para-extensao-rural/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-19 16:53:00
Título: Projeto susta norma que dispensa comprovação documental para portar arma
de fogo
Descrição: Para autor, instrução normativa da Polícia Federal extrapola os 
limites do Estatuto do Desarmamento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721798-projeto-susta-norma-que-dispensa-
comprovacao-documental-para-portar-arma-de-fogo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-20 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 20 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quarta-feira 
(20), na qual Biden assume a presidência dos EUA, Donald Trump perdoa Steve 
Bannon e Brasil fica de fora da lista de países a receber vacinas contra COVID-
19 produzidas na Índia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012016807941-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-20-de-janeiro/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-19 21:40:53
Título: Saída de Trump não significa fim do Trumpismo, diz autora
Descrição: Autora do livro “Os oligarcas americanos”, Andrea Bernstein explica 
que ao deixar a presidência, Trump terá que prestar contas à Justiça de Nova 
York em um caso criminal por fraude bancária e fiscal
Url :https://apublica.org/2021/01/saida-de-trump-nao-significa-fim-do-trumpismo-
diz-autora/
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