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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 18:39:44
Título: Um grito de revolta: fora Bolsonaro!
Descrição: Foram 11 meses de negociações, acordos fechados, carregamento pagos e
a incompetência do governo federal fez com que todo um aparato preparado para 
receber insumos e iniciar a produção de vacinas fique parado, disse Margareth 
Dalcolmo.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/um-grito-de-revolta-fora-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 12:17:33
Título: Policial militar que matou sem terra Elton Brum em 2009 é preso no RS
Descrição: Crime aconteceu em 21 de de agosto de 2009, durante reintegração de 
posse de uma fazenda em São Gabriel, no oeste gaúcho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/policial-militar-que-matou-sem-
terra-elton-brum-em-2009-e-preso-no-rs

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 22:04:55
Título: PMs sufocam e agridem homem negro que vendia açaí no centro de SP, 
assista vídeo
Descrição: Policiais acompanhavam ação de fiscais da prefeitura que apreendiam 
as mercadorias, cenas mostram vendedor imobilizado no chão com apelos para que 
eles o deixassem respirar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pms-sufocam-e-agridem-homem-negro-que-
vendia-acai-no-centro-de-sp-assista-video/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 14:37:05
Título: Os militares, seus crimes e a tentação autoritária
Descrição: Roberto Amaral* O general comandante do exército não gostou do artigo
“Na pandemia, exército volta a matar brasileiros”, de Luiz Fernando Viana, 
(Época. 17.1.2021) e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/os-militares-seus-crimes-e-a-
tentacao-autoritaria/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 21:10:44
Título: Golpe não se dá quando se quer, só quando se pode, por Rogério Maestri
Descrição: O que é um golpe mal sucedido, é um golpe em que um governante, um 
opositor a um governante, uma corporação militar ou mesmo forças populares 
tentam derrubar um governo e tudo não sai nem perto do que se deseja. 
Url :https://jornalggn.com.br/opiniao/golpe-nao-se-da-quando-se-quer-so-quando-
se-pode-por-rogerio-maestri/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-20 22:30:00
Título: Retorno dos EUA ao Acordo de Paris aumentará pressão sobre o Brasil, 
opina analista
Descrição: Após tomar posse hoje (20) como presidente dos EUA, Joe Biden assinou
uma série de atos executivos e recolocou o país no Acordo de Paris. Para o 
especialista Paulo Velasco, a medida aumentará ainda mais a pressão 
internacional sobre a política ambiental do Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021012016814331-retorno-dos-eua-ao-
acordo-de-paris-aumentara-pressao-sobre-o-brasil-opina-analista/
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Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-01-20 19:23:23
Título: Joe Biden assina pedidos climáticos de retorno ao acordo de Paris, 
cancelando Keystone XL
Descrição:Até o guru do clima Al Gore ficou impressionado com a maneira como o 
presidente Biden não perdeu tempo na quarta-feira para entregar ordens 
executivas abrangentes sobre o aquecimento global. Em seu primeiro dia no cargo,
o Sr. Biden assinou ordens para se juntar novamente ao acordo climático de 
Paris, revogar a licença do oleoduto Keystone XL transfronteiriço, dirigir as 
agências a considerar ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/20/joe-biden-signs-climate-
orders-rejoining-paris-acc/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Xinhua
Título: Biden reverte retirada dos EUA da OMS
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686639.htm

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-01-20
Título: Como ministros do Supremo reagiram à nota de Augusto Aras
Descrição: A nebulosa nota divulgada por Augusto Aras na noite desta terça-feira
19 preocupou ministros do Supremo Tribunal Federal.No texto, Aras diz que 
eventuais atos ilícitos cometidos por autoridades da “cúpula dos poderes da 
República” durante a pandemi…
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/como-os-ministro-do-supremo-
reagiram-a-nota-de-augusto-aras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 20:33:36
Título: Venezuela e centrais sindicais brasileiras vão levar oxigênio 
semanalmente a Manaus
Descrição: Epicentro da crise sanitária, cidade vive caos e é palco de \corrida 
frenética\ pelo produto, alvo de preço abusivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/venezuela-e-centrais-sindicais-
brasileiras-vao-levar-oxigenio-semanalmente-a-manaus

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 15:06:24
Título: Negligência de Bolsonaro durante pandemia amplia adesão a pedido de 
impeachment
Descrição: Diante de piora da crise sanitária, especialmente após caos em 
Manaus, número de pedidos na Câmara saltou para 61
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/negligencia-de-bolsonaro-
durante-pandemia-amplia-adesao-a-pedido-de-impeachment

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-21 05:30:44
Título: Cloroquina contra Covid-19 vai da \eficácia não comprovada\ à \
ineficácia comprovada\
Descrição: SÃO PAULO - O uso da hidroxicloroquina para Covid-19 está ganhando um
status que poucas drogas têm. De produto \sem eficácia comprovada\ para tratar a
doença, entra agora no seleto rol das dos fármacos que tem \ineficácia 
comprovada\, dada a quantidade de ensaios clínicos fracassados que protagonizou.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/cloroquina-contra-covid-19-
vai-da-eficacia-nao-comprovada-ineficacia-comprovada-24848040

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 00:20:46
Título: Convocação para carreata pelo impeachment de Bolsonaro dispara nas redes
Descrição: Manifestações ocorrerão no sábado (23) em várias cidades, veja alguns
horários e locais de concentração
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/convocacao-para-carreata-pelo-
impeachment-de-bolsonaro-dispara-nas-redes/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-21 05:05:26
Título: As ameaças contra acadêmicos, jornalistas e políticos no Brasil têm 
nome: bolsoterrorismo
Descrição: Ataques terroristas não são sinônimo do 11 de Setembro. O Brasil sob 
Bolsonaro acumula exemplos de terrorismo de extrema direita com ameaças contra a
vida. O legislativo precisa dar uma resposta a isso.The post As ameaças contra 
acadêmicos, jornalistas e políticos no Brasil têm nome: bolsoterrorismo appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/21/as-ameacas-contra-academicos-
brasileiros-tem-um-nome-no-brasil-bolsoterrorismo/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-21 06:38:37
Título: Coronavírus em Manaus: 'Meu irmão morreu de covid em hospital 
particular, e a conta é de R$ 180 mil'
Descrição: A tragédia familiar vivida pelo advogado Amaury Andreoletti ilustra o
impacto emocional e também financeiro do colapso no sistema de saúde de Manaus 
(AM).
Url :https://epoca.globo.com/brasil/coronavirus-em-manaus-meu-irmao-morreu-de-
covid-em-hospital-particular-a-conta-de-180-mil-1-24848333
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 08:39:49
Título: Prefeito de Manaus proíbe selfies tirando vacinas após gêmeas 
milionárias serem nomeadas e imunizadas
Descrição: Segundo David Almeida, Gabrielle e Isabelle Kirk foram nomeadas por 
causa da falta de médicos em Manaus e imunizadas durante plantão \pois se 
encaixam perfeitamente nas normas ditadas pelo governo federal\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/prefeito-de-manaus-proibe-selfies-
tirando-vacinas-apos-gemeas-milionarias-serem-nomeadas-e-imunizadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 14:29:43
Título: Pazuello demite militar e nomeia publicitário Markinhos Marques para 
cuidar da imagem pessoal
Descrição: Markinhos Marques já atuava sem contrato no Ministério da Saúde. Ele 
foi responsável, entre outras, pela campanha fracassada de Marcelo Crivella nas 
eleições municipais de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pazuello-demite-militar-e-
nomeia-publicitario-markinhos-marques-para-cuidar-da-imagem-pessoal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 21:44:01
Título: Frei Betto: Crônica de um genocídio anunciado
Descrição: Como Bolsonaro saboreia o macabro cheiro da morte, jamais se 
preocupou com a vacinação do povo brasileiro.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/frei-betto-cronica-de-um-genocidio-
anunciado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 21:19:03
Título: Os 25 anos do MPA – Por frei Sérgio Görgen
Descrição: Diante de novos desafios frente ao agronegócio e à destruição das 
políticas públicas para o campesinato, o horror da crise social, ambiental e 
sanitária com a pandemia e a fome, o MPA se põe de pé novamente.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/os-25-anos-do-mpa-por-frei-sergio-
gorgen/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 14:25:32
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Título: Governo Bolsonaro é \orientado por política de morte\, denunciam igrejas
cristãs
Descrição: Conselho das igrejas criticaram, em nota, políticas negacionistas e 
pautadas pelo lucro durante a pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/governo-bolsonaro-e-orientado-
por-politica-de-morte-denunciam-igrejas-cristas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 14:00:53
Título: Papa Francisco dedica oração aos afetados pela Covid-19 em Manaus
Descrição: O papa Francisco rezou nesta quarta-feira (20/1) por todos que sofrem
pela pandemia do novo coronavírus e, em especial, pela situação enfrentada em 
Manaus. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/papa-francisco-dedica-oracao-aos-
afetados-pela-covid-19-em-manaus/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-20 03:00:00
Título: A religião como símbolo de dominação das milícias nas periferias. 
Entrevista especial com Christina Vital
Descrição: Houve um tempo em que a religião tinha ainda mais centralidade nas 
sociedades humanas, sendo o polo  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606272-a-religiao-como-simbolo-de-dominacao-nas-
periferias-entrevista-especial-com-christina-vital

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 22:06:37
Título: CNS pede que governo revogue orientação de \tratamento precoce\ para 
covid-19
Descrição: Conselho Nacional de Saúde desestimula uso do \kit covid\, que inclui
cloroquina e é recomendado por Jair Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/cns-pede-que-governo-revogue-
orientacao-de-tratamento-precoce-para-covid-19

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 20:13:18
Título: Apesar de Bolsonaro, China vai acelerar envio da matéria-prima de vacina
de covid-19
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
nesta quarta-feira (20), após reunião virtual com o embaixador chinês no Brasil,
Yang Wanming, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/apesar-de-bolsonaro-china-vai-
acelerar-envio-da-materia-prima-de-vacina-de-covid-19/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 15:56:52
Título: Eletronorte demite 235 trabalhadores até fevereiro: \Risco muito grande 
de apagões\
Descrição: Trabalhadores avaliam que a empresa está sendo desmantelada para 
justificar a privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/eletronorte-demite-235-
trabalhadores-ate-fevereiro-risco-muito-grande-de-apagoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 15:14:00
Título: Faltam incentivos do governo federal às indústrias, critica especialista
Descrição: A professora Maria Aparecida Bridi teme que país se converta 
unicamente em uma economia agrário-exportadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/faltam-incentivos-do-governo-
federal-as-industrias-critica-especialista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 13:59:09
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Título: Racismo, meio ambiente, relação com Brasil e China: o que esperar do 
governo Biden?
Descrição: Presidente democrata toma posse nesta quarta-feira (20) após 
conturbado processo de transição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/racismo-meio-ambiente-relacao-
com-brasil-e-china-o-que-esperar-do-governo-biden
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 10:26:52
Título:  No pior momento da pandemia de covid-19 no AM, oxigênio da Venezuela 
chega a Manaus
Descrição: Carregamento com 100 mil litros de oxigênio foi entregue na noite de 
terça (19)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/no-pior-momento-da-pandemia-de-
covid-19-no-am-oxigenio-da-venezuela-chega-a-manaus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 09:01:42
Título: Filme mostra como empresas contribuem com o roubo de recursos do Saara 
Ocidental
Descrição: \Poder econômico faz as vezes de diplomacia e serve como reforço da 
ocupação ilegal\, diz roteirista Laura Daudén
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/filme-mostra-como-empresas-
contribuem-com-o-roubo-de-recursos-do-saara-ocidental
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 09:01:32
Título: Avanço da monocultura no Maranhão ameaça produção do acampamento 
Marielle Franco
Descrição: Mais de 150 famílias produzem alimentos na área, pulverizada com 
agrotóxicos para plantio de eucalipto e soja
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/avanco-da-monocultura-no-
maranhao-ameaca-producao-do-acampamento-marielle-franco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-20 08:10:16
Título: Para não reportar casos de covid, Fundação Casa usa MP de Bolsonaro que 
caducou
Descrição: MP 927 é citada em e-mail a funcionários contaminados exigindo que 
provem o contágio no trabalho para viabilizar CAT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/20/para-nao-reportar-casos-de-
covid-fundacao-casa-usa-mp-de-bolsonaro-que-caducou
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 21:47:00
Título: PT vai ao Supremo pela reabertura de fábrica no Paraná para produzir 
oxigênio na pandemia
Descrição: O PT protocolou uma nova manifestação no STF nesta quarta-feira (20),
onde pede a reabertura da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná – 
Fafen-PR, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-vai-ao-supremo-pela-reabertura-
de-fabrica-no-parana-para-produzir-oxigenio-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 21:37:44
Título: Deputados do PT entram com representação na PGR contra Bolsonaro e 
Pazuello
Descrição: Os deputados federais Alencar Santana (PT-SP) e Enio Verri (PT-PR) 
entraram com representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/deputados-do-pt-entram-com-
representacao-na-pgr-contra-bolsonaro-e-pazuello/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-01-20 19:45:33
Título: Ricardo Lewandowski dá 72 horas para Anvisa informar sobre análise da 
Sputnik
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou hoje (20) que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
envie informações sobre um pedido 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ricardo-lewandowski-da-72-horas-
para-anvisa-informar-sobre-analise-da-sputnik/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 18:13:54
Título: Rede pede ao STF afastamento imediato de Pazuello
Descrição: O partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) nesta quarta-feira (20) o afastamento imediato do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, em razão dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/rede-pede-ao-stf-afastamento-
imediato-de-pazuello/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 17:42:09
Título: Rui Falcão entra com representação contra a empresa Facebook
Descrição: O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) entrou com uma Representação na
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), contra a empresa Facebook, 
pela nova política 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/rui-falcao-entra-com-representacao-
contra-a-empresa-facebook/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 14:38:16
Título: Cármen Lúcia pede informações ao governo sobre monitoramento de 
parlamentares e jornalistas
Descrição: A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
requisitou nesta quarta-feira (20) informações da Secretaria de Governo (Segov) 
e da Secretaria de Comunicação (Secom) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/carmen-lucia-pede-informacoes-ao-
governo-sobre-monitoramento-de-parlamentares-e-jornalistas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 14:18:46
Título: Gleisi Hoffmann pede foco da oposição no impeachment de Jair Bolsonaro
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse que
pedirá aos líderes de oposição no Congresso Nacional foco nas articulações pelo 
impeachment do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-hoffmann-pede-foco-da-
oposicao-no-impeachment-de-jair-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-20 12:23:45
Título: PDT aciona STF contra votação presencial para a presidência da Câmara
Descrição: O PDT apresentou mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) nesta terça-feira (19) para derrubar a obrigatoriedade do voto presencial 
na eleição para a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pdt-aciona-stf-contra-votacao-
presencial-para-a-presidencia-da-camara/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 22:52:32
Título: TV GGN 20h: Quem é o Trump brasileiro, Bolsonaro ou Doria?
Descrição: Confira a análise de Luis Nassif sobre o cenário político e econômico
nacional no boletim desta quarta-feira, 20 de janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-quem-e-o-trump-brasileiro-
bolsonaro-ou-doria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2021-01-20 22:31:24
Título: Governo Bolsonaro pede manifestação da Índia sobre entrega de vacinas
Descrição: Negociadores do governo entraram em contato com diplomatas indianos 
para solicitar uma posição, a fim de amenizar o fracasso na entrega de doses do 
imunizante
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-bolsonaro-pede-manifestacao-da-
india-sobre-entrega-de-vacinas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 20:06:48
Título: Sem insumos para produção de vacinas, governadores cobram ‘diálogo 
diplomático’ de Bolsonaro com China e Índia
Descrição: Em ofício, governadores apelam por uma ação que já deveria ter sido 
tomada pelo governo federal: uma conversa com os países provedores de insumos 
para dar continuidade ao processo de vacinação
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/sem-insumos-para-producao-de-vacinas-
governadores-cobram-dialogo-diplomatico-de-bolsonaro-com-china-e-india/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 19:36:01
Título: Com insumos totalmente processados, capacidade de produção da Coronavac 
está esgotada
Descrição: Presidente do Butantan cobrou ações de Bolsonaro e do Itamaraty para 
viabilizar a vinda de matérias-primas para a produção nacional de mais doses da 
vacina contra a Covid-19
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/com-insumos-totalmente-processados-
capacidade-de-producao-da-coronavac-esta-esgotada/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 19:12:10
Título: Kamala Harris toma posse como a primeira vice-presidente negra dos EUA
Descrição: “Estou aqui hoje por causa das mulheres que vieram antes de mim”, 
disse Harris, pouco antes de tomar posse na Casa Branca
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/kamala-harris-toma-posse-como-a-primeira-
vice-presidente-negra-dos-eua/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 18:04:59
Título: MPF e órgãos de fiscalização recomendam Manaus vacinar primeiro 
profissionais de saúde
Descrição: Órgãos destacam que há \insuficiência\ de \doses disponibilizadas 
para o atendimento da rede de saúde\ e pedem prioridade
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/mpf-e-orgaos-de-fiscalizacao-
recomendam-manaus-vacinar-primeiro-profissionais-de-saude/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-20 17:45:58
Título: Biden faz chamamento à união na posse: “Há um ataque à democracia e à 
verdade”
Descrição: \É um momento de provação. Há um ataque à democracia e à verdade, um 
vírus feroz que mostra a desigualdade social. Crise climática, o papel dos EUA 
no mundo, todos esses desafios ao mesmo tempo, mas enfrentaremos com ousadia\, 
diz
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/biden-faz-chamamento-a-uniao-na-posse-ha-
um-ataque-a-democracia-e-a-verdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 01:17:59
Título: Biden recoloca EUA no Acordo de Paris e obriga utilização de máscaras 
contra a Covid
Descrição: Em suas primeiras medidas, o presidente empossada contraria políticas
adotadas pelo antecessor, Donald Trump
Url :https://revistaforum.com.br/global/biden-recoloca-eua-no-acordo-de-paris-e-
obriga-utilizacao-de-mascaras-contra-a-covid/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 23:47:47
Título: Embaixada da China contradiz governo Bolsonaro e exalta diálogo com Maia
Descrição: O presidente da Câmara se reuniu com a diplomacia chinesa para tentar
garantir a importação do IFA para a produção de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/embaixada-da-china-contradiz-governo-
bolsonaro-e-exalta-dialogo-com-maia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 15:39:59
Título: Morre o professor e fundador do PT Nelson Frateschi Filho em decorrência
da Covid-19
Descrição: Ele sofreu um AVC no fim do ano e estava internado no Hospital do 
Servido Público, onde na semana passada contraiu Covid-19 e veio a falecer
Url :https://revistaforum.com.br/politica/morre-o-professor-e-fundador-do-pt-
nelson-frateschi-filho-em-decorrencia-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 23:45:01
Título: Morre de Covid general Miotto, colega de turma de Bolsonaro nas Agulhas 
Negras
Descrição: Militar, que tinha 65 anos, estava internado desde 1º de dezembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-de-covid-general-miotto-colega-de-
turma-de-bolsonaro-nas-agulhas-negras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 23:27:27
Título: Comissão Interamericana de Direitos Humanos analisa omissão do Estado 
brasileiro em punição de crime de homofobia
Descrição: Caso que motivou medida é a impunidade de um crime de violência 
contra um brasileiro, que foi agredido verbalmente e espancado por dois homens, 
agressores tiveram habeas corpus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/comissao-interamericana-de-direitos-
humanos-analisa-omissao-do-estado-brasileiro-em-punicao-de-crime-de-homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 22:02:07
Título: Fechamento da Ford é só a ponta do iceberg do que pode ocorrer na 
indústria
Descrição: Diretor do Dieese fala sobre o impacto na economia brasileira e o que
está por trás do fechamento das fábricas no Brasil, a partir de acordo com o 
México
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fechamento-da-ford-e-so-a-ponta-do-
iceberg-do-que-pode-ocorrer-na-industria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-20 01:05:17
Título: Ao encerrar viagem a Cuba, Lula diz que “Trump deixa impressões digitais
terroristas”
Descrição: O ex-presidente divulgou carta entregue a Miguel Díaz-Canel e Raúl 
Castro durante encontro realizado nesta terça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ao-encerrar-viagem-a-cuba-lula-diz-
que-trump-deixa-impressoes-digitais-terroristas/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-21 03:00:00
Título: Bolsonaro, a pandemia, o passado colonial e o cenário de 2022. 
Entrevista especial com Bernardo Ricupero
Descrição: O Brasil nasce como uma colônia que é amplamente explorada, à base de
trabalho escravo, para suprir as necessidades dos colonizadores europeus. Os 
tempos avançam mas, na gênese, ainda não superamos isso. É essa a  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606302-bolsonaro-a-pandemia-o-passado-colonial-
e-o-cenario-de-2022-entrevista-especial-com-bernardo-ricupero
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-20 12:47:09
Título: Epidemiologista que alertava contra covid-19 perde pai que ‘preferia 
acreditar no WhatsApp’
Descrição: Epidemiologista Maria Cristina Willemann relata a dor da morte do 
pai, de 65 anos, que ignorou cuidados relacionados ao novo coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55731179
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-21 00:40:29
Título: Biden começa seu mandato com uma guinada na gestão da pandemia e do meio
ambiente
Descrição: Presidente assina quinze decretos executivos para reforçar resposta à
emergência e um projeto de lei para uma ambiciosa reforma migratória
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-21/biden-comeca-seu-
mandato-com-uma-guinada-na-gestao-da-pandemia-e-do-meio-ambiente.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-21 02:12:33
Título: A poeta Amanda Gorman resgata o poder da palavra na posse de Joe Biden 
Descrição: A autora, de 22 anos, declama uma obra de sua autoria cheia de 
esperança para o país que encara a Nova Administração
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-21/a-poeta-amanda-gorman-
resgata-o-poder-da-palavra-na-posse-de-joe-biden.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-21 00:20:27
Título: Plataforma do Ministério da Saúde indica cloroquina até para o meu gato 
Moreré 
Descrição: TrateCov, página lançada pelo Ministério da Saúde para o tratamento 
precoce de pacientes em Manaus, recomenda um leque de medicações sem eficácia 
contra a covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-20/plataforma-do-ministerio-da-
saude-indica-cloroquina-ate-para-o-meu-gato-morere.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-20 00:00:00
Título: Sem ações do governo Bolsonaro, entidades organizam campanha 
independente pela vacinação
Descrição: Diante da falta de ações do governo Bolsonaro, entidades decidiram 
organizar campanha independente pela vacinação contra a Covid-19. A \Abrace a 
Vacina\ afirma ter o objetivo de informar setores da sociedade que, 
influenciados por notícias falsas, se mostram reticentes a tomar vacina.Leia 
mais (01/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/sem-acoes-do-governo-bolsonaro-entidades-organizam-
campanha-independente-pela-vacinacao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-20 00:00:00
Título: Bolsonaro sequestrou o Brasil
Descrição: Como presente de aniversário, eu gostaria que me dessem de volta a 
realidade como pauta. A discussão política foi sequestrada pelo delírio, e 
estamos todos exaustos.Leia mais (01/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/gabriela-prioli/2021/01/bolsonaro-sequestrou-o-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-20 00:00:00
Título: Freios políticos em bom estado sustentam a democracia
Descrição: No dia em que portadores da Covid-19 em Manaus começaram a morrer 
asfixiados por falta de oxigênio, Jair Bolsonaro participou, sem máscara, de uma
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festinha de aniversário no Clube Naval de Brasília. Apostou contra a imunização 
e, quando a vacina do Butantan, finalmente aprovada, começou a ser produzida, 
fez pouco de sua eficácia.Leia mais (01/20/2021 - 22h06)
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-20 00:00:00
Título: Procuradores veem omissão de Augusto Aras e alertam para ato de exceção
Descrição: Procuradores da República protestam contra omissão do procurador-
geral da República, Augusto Aras, sob a alegação de que não investiga 
autoridades -com foro no Supremo Tribunal Federal- por eventuais crimes de 
responsabilidade na pandemia. Alertam para a sugestão de medidas de exceção, 
diante da afirmação do PGR de que \o estado de calamidade pública é a [...]Leia 
mais (01/20/2021 - 21h21)
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:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=48953
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-20 00:00:00
Título: Nós, militares, seguimos o norte indicado pela população, diz Bolsonaro 
a integrantes da FAB
Descrição: Dois dias após dizer que quem decide sobre eventual democracia ou 
ditadura são as Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
afirmou nesta quarta-feira (20) que os militares seguem o norte indicado pela 
população.Leia mais (01/20/2021 - 11h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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bolsonaro-a-integrantes-da-fab.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-01-20 00:00:00
Título: Trump perdoa ex-engenheiro do Google condenado por roubar segredos 
comerciais
Descrição: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-
feira (20) que concedeu perdão total, antes de deixar o cargo, a um ex-
engenheiro do Google, condenado por roubar segredos comerciais sobre carros 
autônomos meses antes de chefiar por um breve período a unidade rival da Uber 
Technologies.Leia mais (01/20/2021 - 12h39)
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br/tec/2021/01/trump-perdoa-ex-engenheiro-do-google-condenado-por-roubar-
segredos-comerciais.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-20 15:02:00
Título: Projeto inclui motoristas profissionais no primeiro grupo a ser vacinado
contra Covid-19
Descrição: Texto também prioriza imunização de taxistas, motoristas de 
aplicativos e motoboys
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721945-projeto-inclui-motoristas-
profissionais-no-primeiro-grupo-a-ser-vacinado-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-21 06:00:10
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 21 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (21), marcada pelo impasse das vacinas no Brasil, pela pandemia que
segue avançando no país e pela carta de Bolsonaro enviada a Biden.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012116815862-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-21-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-20 20:18:56
Título: Cuba produzirá 100 milhões de doses de vacina contra COVID-19
Descrição: O diretor do Instituto Finlay, responsável pelo desenvolvimento da 
vacina cubana Soberana 02 contra a COVID-19, afirmou hoje (20) que produzirá 100
milhões de doses do imunizante este ano para atender à demanda de Cuba e de 
outros países.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021012016813857-cuba-produzira-100-
milhoes-de-doses-de-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-20 19:11:23
Título: Em 1ª reunião do ano, Banco Central do Brasil mantém taxa Selic em 2%
Descrição: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por 
unanimidade, nesta quarta-feira (20) manter a taxa básica de juros da economia 
brasileira, a taxa Selic, em 2% ao ano.
Url :https://br.sputniknews.com/noticias/2021012016813747-em-1-reuniao-do-ano-
banco-central-do-brasil-mantem-taxa-selic-em-2/
 
Fonte: Xinhua
Título: Desempenho econômico da China em 2020 ajuda economia global, diz mídia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/21/c_139686830.htm
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