
      Boletim de Notícias – Brasil - 22/01/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Brasil247
Data: 2021-01-22
Título: Elite abandona Bolsonaro e Estadão pede pela primeira vez seu 
impeachment
Descrição: "O País não pode ficar refém de alguém que despreza a vida da 
população", diz o jornal, que esteve entre as forças que promoveram o golpe de 
2016
Url : https://www.brasil247.com/midia/elite-abandona-bolsonaro-e-estadao-pede-
pela-primeira-vez-seu-impeachment

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 11:46:24
Título: No Dia de Combate à Intolerância Religiosa há “pouco a comemorar\, diz 
liderança
Descrição: Para Hédio Silva, militante por direitos, Bolsonaro é o principal 
propagador da intolerância: casos aumentaram em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/no-dia-de-combate-a-
intolerancia-religiosa-ha-pouco-a-comemorar-diz-lideranca

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-22 06:00:37
Título: Grupo Awurê lança primeiro EP, com influência do candomblé
Descrição: RIO — E por falar em saudade, onde anda a roda de samba do Projeto 
Cultural Awurê? Para os saudosos das movimentadas tardes de domingo embaixo de 
uma mangueira, na Rua Pirapora, em Madureira, uma boa notícia: o som 
genuinamente afro-brasileiro do grupo estará disponível em todas as plataformas 
digitais para ser curtido com segurança, no conforto do lar, a partir do dia 20 
de janeiro. A data escolhida para lançamento do primeiro EP do Awurê, que tem 
seis faixas, todas inéditas, marca o terceiro aniversário deste movimento 
artístico. O álbum tem a participação especial da cantora Teresa Cristina, que 
assina a canção que dá nome à banda, e a presença afetiva e efetiva do Ogan 
Bangbala que, aos 101 anos, é o mais antigo sacerdote vivo do candomblé no país.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/grupo-awure-lanca-primeiro-ep-com-
influencia-do-candomble-24836244

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 16:59:40
Título: População considera Bolsonaro o maior culpado pelo atraso das vacinas, 
segundo Paraná Pesquisa
Descrição: A pesquisa revela ainda que ampla maioria dos brasileiros se preocupa
mais com a saúde do que com a situação financeira da família
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/populacao-considera-
bolsonaro-o-maior-culpado-pelo-atraso-das-vacinas-segundo-parana-pesquisa/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-01-22 00:00:17
Título: Brasil aguarda carga de vacina da Índia em meio a preocupações com 
abastecimento
Descrição: RIO DE JANEIRO (AP) - O governo do Brasil aguarda ansiosamente a 
chegada na sexta-feira de 2 milhões de doses da vacina contra o coronavírus da 
Índia, enquanto especialistas alertam que a preciosa carga fará pouco para 
sustentar um fornecimento insuficiente na maior nação da América do Sul. O 
Ministério da Saúde do Brasil anunciou na quinta-feira o envio ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/22/brazil-awaits-vaccine-
cargo-from-india-amid-supply/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-21 13:40:52
Título: 'Tratamento precoce': governo Bolsonaro gasta quase R$ 90 milhões em 
remédios ineficazes, mas ainda não pagou Butantan por vacinas
Descrição: Governo federal adquiriu e distribuiu medicamentos sem eficácia 
comprovada. Ao mesmo tempo, pagamentos acordados com o Instituto Butantan ainda 
não foram feitos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55747043

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 20:59:03
Título: Bolsonaro não foi negligente: atuou para a propagação do vírus, diz 
estudo
Descrição: \A maioria das mortes seriam evitáveis por meio de uma estratégia de 
contenção da doença, o que constitui uma violação sem precedentes\, traz estudo
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/bolsonaro-nao-foi-negligente-atuou-
para-a-propagacao-do-virus-diz-estudo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 15:28:46
Título: Atos pró-impeachment de Jair Bolsonaro se espalham, 15 capitais terão 
carreatas
Descrição: No sábado, organizações de esquerda saem às ruas, no domingo, 
movimentos de direita também pedirão a saída do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/atos-pro-impeachment-de-jair-
bolsonaro-se-espalham-oito-capitais-terao-carreatas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 15:11:17
Título: Artigo | Vacina e impeachment, já!
Descrição: O governo brasileiro é o horror em curso. É o fim anunciado. É o 
caos, a ira, o consórcio com a morte de quase tudo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/artigo-vacina-e-impeachment-ja
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-01-22
Título: Bolsonaro recua e diz que Forças Armadas estão comprometidas com 
democracia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, durante 
transmissão ao vivo realizada nas redes sociais na noite de hoje, que as Forças 
Armadas brasileiras estão “comprometidas” com a democracia e a liberdade. Há 
três dias, o presidente declarou que são os militares que “decidem” se um país 
vai viver na democracia ou na ditadura.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/21/bolsonaro-recua-e-diz-que-forcas-
armadas-estao-comprometidas-com-democracia/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 23:10:02
Título: TV GGN 20h: Não haverá como fugir do crime de responsabilidade
Descrição: Confira as análises de Luis Nassif sobre a conjuntura política e 
econômica nacional no boletim desta quinta-feira, 21 de janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-nao-havera-como-fugir-do-crime-
de-responsabilidade/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 18:59:01
Título: Lula relata ter contraído covid-19 e se recuperado no sistema público de
Cuba
Descrição: Ex-presidente teve lesões no pulmão, mas não precisou ser internado e
apresentou rápida melhora, ele já voltou ao Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/lula-relata-ter-contraido-covid-
19-e-se-recuperado-no-sistema-publico-de-cuba

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-21 18:51:27
Título: Advogados de Lula acusam PF de negar acesso integral de mensagens da 
Vaza Jato
Descrição: Defesa do ex-presidente quer que o chefe da Divisão de 
Contrainteligência Policial da PF seja intimado a fazer \o compartilhamento 
integral dos arquivos arrecadados ao longo da Operação Spoofing”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/advogados-de-lula-acusam-pf-
de-negar-acesso-integral-de-mensagens-da-vaza-jato/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-22 03:25:22
Título: Julgamento de bilionário que contratou Moro abre janela inédita para a 
pilhagem da África no século 21 
Descrição: Tribunal de Genebra analisa caso de Benjamin Steinmetz, acusado de 
subornar mulher de ditador para explorar mina de ferro na República da Guiné 
depois negociada com a brasileira Vale
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-22/julgamento-de-bilionario-que-
contratou-moro-abre-janela-inedita-para-a-pilhagem-da-africa-no-seculo-21.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 13:44:47
Título: Ciro Gomes pede “impeachment já” de Bolsonaro
Descrição: O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) usou o Twitter na manhã desta quinta-
feira (21) para pedir o “impeachment já” do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). “Vamos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ciro-gomes-pede-impeachment-ja-de-
bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 12:45:05
Título: Bolsonaro apela a Deus para não sofrer impeachment antes de 2022
Descrição: A necessidade o impeachment de Jair Bolsonaro já é uma necessidade 
política e sanitária. O afastamento do mandatário tem o condão de salvar vidas. 
E 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-apela-a-deus-para-nao-
sofrer-impeachment-antes-de-2022/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 00:29:27
Título: Amoêdo, MBL e VemPraRua lançam manifesto pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: Apesar da carta, a bancada do Partido Novo tem se posicionado contra 
o impedimento do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/amoedo-mbl-e-vemprarua-lancam-
manifesto-pelo-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 21:29:22
Título: Dilma recusa convite de Doria para furar a fila da vacinação: 
“Inaceitável”
Descrição: Governador de São Paulo convidou a ex-presidenta para tomar a 
Coronavac no dia 25 em Porto Alegre, \o Plano Nacional de Vacinação deve ser 
respeitado\, disse a petista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dilma-recusa-convite-de-doria-para-
furar-a-fila-da-vacinacao-inaceitavel/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 19:49:21
Título: Caminhoneiros cogitam greve para 1º de fevereiro: \Categoria está na 
UTI\, diz líder
Descrição: Wallace Landim, o Chorão, fala sobre decepção com Bolsonaro: “Fiz 
campanha para ele, hoje eu não faria\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/caminhoneiros-cogitam-greve-
para-1-de-fevereiro-categoria-esta-na-uti-diz-lider
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 20:37:54
Título: Para evitar greve, Bolsonaro pode incluir caminhoneiros em prioridade da
vacinação
Descrição: Segundo o UOL, Ministério da Saúde avalia colocar categoria logo 
depois de profissionais de saúde, idosos e indígenas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/para-evitar-greve-bolsonaro-pode-
incluir-caminhoneiros-em-prioridade-da-vacinacao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 15:33:50
Título: Juristas questionam atuação do Itamaraty na compra de cloroquina: “Sem 
justificativa”
Descrição: Empresário bolsonarista foi beneficiado por transações mediadas por 
embaixador brasileiro em Nova Delhi, na Índia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/juristas-questionam-atuacao-do-
itamaraty-na-compra-de-cloroquina-sem-justificativa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 18:46:56
Título: Manaus suspende vacinação por 24h após denúncias de favorecimento a 
irmãs médicas 
Descrição: Gêmeas foram empossadas no mesmo dia do início da campanha e logo 
receberam o imunizante, prefeitura vai rever critérios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/manaus-suspende-vacinacao-por-
24h-apos-denuncias-de-favorecimento-a-irmas-medicas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 18:34:26
Título: Arthur Chioro: sem planejamento, Brasil só deve vacinar todo mundo no 
final de 2022
Descrição: Para ex-ministro, Bolsonaro deixou país isolado na luta internaciol 
contra a covid: \A gente tá indo pro final da fila\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/arthur-chioro-sem-planejamento-
brasil-so-deve-vacinar-todo-mundo-no-final-de-2022

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-21 10:20:00
Título: Argentina - Homem-chave do governo brasileiro, chega ao país
Descrição: O Almirante-de-Esquadra Flávio Viana Rocha é secretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidência. Ele chega na quinta-feira, para reuniões com vários
ministros.
Url :https://www.defesanet.com.br/br_ar/noticia/39378/Argentina---Homem-chave-
do-governo-brasileiro--chega-ao-pais/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-21 21:56:04
Título: Armas matam mulheres, não as protegem
Descrição: A política de flexibilização do acesso a armas de fogo ao invés de 
proteger as mulheres, as vulnerabiliza ainda mais
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/armas-matam-mulheres-nao-as-
protegem.html

Fonte: Operamundi
Título: Ações de farmacêuticas disparam até 1.000% nas bolsas com 
desenvolvimento de vacinas
Descrição: De acordo com o ranking feito pela consultoria Economatica, a norte-
americana Novavax é a que apresentou maior ganho nos últimos 12 meses e ofereceu
o maior retorno ao acionista: a valorização das ações da empresa desde fevereiro
de 2020 é de 1.558%. Com a valorização, o valor de mercado da empresa passou a 
ser de US$ 8,1 milhões.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/68209/acoes-de-
farmaceuticas-disparam-ate-1-000-nas-bolsas-com-desenvolvimento-de-vacinas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 20:22:25
Título: Saída da Ford do Brasil gera desemprego e prejudica economia de cidades 
do Nordeste
Descrição: Empresa anunciou saída do Brasil no último dia 11, cerca de 120 mil 
pessoas serão impactadas com a medida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/saida-da-ford-do-brasil-gera-
desemprego-e-prejudica-economia-de-cidades-do-nordeste
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 13:50:49
Título: Dia das mulheres camponesas é celebrado na Índia em meio a protestos
Descrição: Comemorado anualmente no dia 18 de Janeiro, o Mahila Kisan Diwas 
deste ano ecoa protestos contra o governo Modi
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/dia-das-mulheres-camponesas-e-
celebrado-na-india-em-meio-a-protestos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 12:14:35
Título: Em ano de destruição do Pantanal, Mato Grosso deu salto na exportação de
carne bovina
Descrição: Enquanto 40% do Pantanal mato-grossense queimava, estado exportou 
407,7 mil toneladas do produto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/em-ano-de-destruicao-do-
pantanal-mato-grosso-deu-salto-na-exportacao-de-carne-bovina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 10:29:19
Título: Artigo | Imagens da vacinação: o que isso significa para o feminismo e 
antirracismo?
Descrição: É preciso assegurar a saúde das mulheres trabalhadoras, negras e 
indígenas que estão na linha de frente da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/artigo-imagens-da-vacinacao-o-
que-isso-significa-para-o-feminismo-e-antirracismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-21 09:45:52
Título: \Estado de defesa\: ABJD reage à nota de Aras e alerta para ameaça à 
democracia
Descrição: Em carta aberta enviada ao STF, juristas pela democracia demonstram \
profunda inquietação\ com posicionamento da PGR
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/21/estado-de-defesa-abjd-reage-a-
nota-de-aras-e-alerta-para-ameaca-a-democracia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 22:17:36
Título: Bolsonaro garante Ernesto Araújo no governo: “Quem demite ministro sou 
eu”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) negou nesta quinta-feira 
(21/1) que a China tenha pressionado o governo brasileiro a demitir o chanceler 
Ernesto Araújo diante 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-garante-ernesto-araujo-
no-governo-quem-demite-ministro-sou-eu/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 21:52:26
Título: Alberto Fernández recebe 1ª dose da vacina Sputnik V contra a Covid-19
Descrição: O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu nesta quinta-
feira (21) a primeira dose da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, 
desenvolvida pelo Instituto de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/alberto-fernandez-recebe-a-
primeira-dose-da-vacina-sputnik-v-contra-o-covid-19/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 20:48:58
Título: Dilma recusa convite de Doria para ‘furar a fila’ da vacina contra a 
Covid-19
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) recusou o convite do governador 
de São Paulo, João Dória (PSDB), para ser vacinada com a Coronavac no dia 25 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/dilma-recusa-convite-de-doria-para-
furar-a-fila-da-vacina-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 17:31:22
Título: Lewandowski nega decisão liminar para afastar Pazuello da Saúde
Descrição: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
negou hoje (21) uma liminar (decisão provisória) para afastar o general da ativa
Eduardo Pazuello do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lewandowski-nega-decisao-liminar-
para-afastar-pazuello-da-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 16:30:55
Título: Eduardo Bolsonaro é condenado a indenizar jornalista da Folha
Descrição: O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi condenado a indenizar a 
jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, em R$ 30 mil por danos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/eduardo-bolsonaro-e-condenado-a-
indenizar-jornalista-da-folha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 16:19:21
Título: PSOL pede impeachment de Pazuello
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou no Ministério 
Público Federal (MPF) pedido de impeachment do ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, por incentivar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/psol-pede-impeachment-de-pazuello/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 11:31:17
Título: Haddad diz que Bolsonaro é um perdedor no plano internacional
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta quinta-
feira (21) que o presidente Jair Bolsonaro é um perdedor no plano internacional.
Segundo o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/haddad-diz-que-bolsonaro-e-um-
perdedor-no-plano-internacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-21 11:08:56
Título: Bolsonaro se humilha com Xi Jinping enquanto pede penico para Biden
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro se mostra um atraso em todas as frentes: 
econômica, social, política e diplomática. Vide o isolamento em que ele meteu o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-se-humilha-com-xi-
jinping-enquanto-pede-penico-para-biden/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 01:36:37
Título: GGN Covid: permanece  expansão dos casos e óbitos
Descrição: A curva de casos continua em plena expansão. Com os 59.119 novos 
casos de hoje, a média diária semanal subiu para 53.296, 30,6% acima da média de
14 dias atrás. Houve crescimento intenso de casos em 16 estados e crescimento 
elevado em mais 3. Já os óbitos de hoje, 1.316, elevou a média diária semanal 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-permanece-expansao-dos-
casos-e-obitos/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 23:37:49
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Título: Bolsonaro cita soja para dizer que China precisa do país
Descrição: Em live ao lado de Ernesto Araújo, presidente diz que \tem gente que 
quer ver uma crise\ - embora chanceler não esteja nas negociações com chineses
Url :https://jornalggn.com.br/crise/bolsonaro-cita-soja-para-dizer-que-china-
precisa-do-pais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 23:27:10
Título: CNN: QAnon se desmantela após a posse de Biden
Descrição: A posse de Biden era considerada a última oportunidade de Donald 
Trump colocar a estratégia dos QAnon em prática, mas nada aconteceu
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/cnn-qanon-se-desmantela-apos-a-posse-de-
biden/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 23:17:44
Título: Bolsonaro ataca Venezuela mesmo após doação de oxigênio
Descrição: “Que tal o Maduro conceder o auxílio emergencial para o seu povo?”, 
perguntou o presidente em live, gás medicinal foi usado para atender Manaus
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-ataca-venezuela-mesmo-apos-
doacao-de-oxigenio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 22:33:24
Título: Release e vídeo desmentem tese de Pazuello sobre hacker
Descrição: Ministro da Saúde terceiriza culpa sobre aplicativo que indicava 
cloroquina, mas registros mostram que TrateCov buscava estimular o “tratamento 
precoce”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/release-e-video-desmentem-tese-de-
pazuello-sobre-hacker/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 20:47:00
Título: Governo volta discutir participação da Huawei no 5G, para conseguir 
insumos de vacina da China
Descrição: Em entrevista a Luis Nassif, o jornalista Jamil Chade já havia havia 
adiantado o jogo de interesses entre os dois países
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-volta-discutir-participacao-da-
huawei-no-5g-para-conseguir-insumos-de-vacina-da-china/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 20:38:15
Título: Bolsonaro e a antidiplomacia da morte, por Larissa Ramina
Descrição: Como preservar a independência nacional e ao mesmo tempo adotar uma 
política externa entreguista, subordinada, subserviente, subalterna, vassala, 
capachista, servil, caudatária, pelega e, o mais grave, sem reciprocidade?
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/bolsonaro-e-a-antidiplomacia-da-morte-por-
larissa-ramina/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 20:01:08
Título: Ministério da Saúde retira aplicativo que indicava cloroquina contra 
covid-19
Descrição: Embora pasta afirme que plataforma era projeto-piloto que entrou no 
ar antes do tempo, aplicativo foi oficialmente lançado por Pazuello em Manaus
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/ministerio-da-saude-retira-aplicativo-que-
indicava-cloroquina-contra-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 19:17:15
Título: Em Manaus, se escolhe quem vai viver e quem vai morrer
Descrição: Crise na saúde pública leva médicos a decidirem quais pacientes serão
enviados às UTIs, doentes com quadro irreversível ficam em alas emergenciais
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Url :https://jornalggn.com.br/noticia/em-manaus-se-escolhe-quem-vai-viver-e-
quem-vai-morrer/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-21 18:08:06
Título: Projeto de lei que retira da Caixa exclusividade de gestão do FGTS é 
reprovado por 97%
Descrição: Fenae alerta sobre riscos que projeto representa: “É entregar este 
dinheiro do trabalhador nas mãos de instituições que visam ao lucro delas e aos 
interesses do mercado”
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/projeto-de-lei-que-retira-da-caixa-
exclusividade-de-gestao-do-fgts-e-reprovado-por-97/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 09:39:58
Título: Políticos, empresários e servidores furaram a fila da vacina em ao menos
12 estados e DF
Descrição: Casos são investigados pelo Ministério Público. A vacinação já 
precisou ser suspensa em duas cidades por conta de irregularidades
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/politicos-empresarios-e-servidores-
furaram-a-fila-da-vacina-em-ao-menos-12-estados-e-df/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 09:09:21
Título: Coronavírus: Doria deve decretar lockdown em São Paulo todas as noites e
finais de semana
Descrição: Governador de São Paulo, Doria deve anunciar que todo o estado será 
colocado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de contenção do 
coronavírus, durante às noites e aos finais de semana. Contaminação e mortes por
Covid-19 explodiram após festas de final de ano
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-doria-deve-decretar-
lockdown-em-sao-paulo-todas-as-noites-e-finais-de-semana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 08:36:15
Título: Polícia prende 63 pessoas assistindo jogo entre Flamengo e Palmeiras em 
bares clandestinos de Manaus
Descrição: Operação flagrou cinco bares funcionando com as portas fechadas, 
desobedecendo o decreto estadual que proíbe a circulação de pessoas entre 19h e 
6h por causa da alta taxa de contaminação do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/policia-prende-63-pessoas-
assistindo-jogo-entre-flamengo-e-palmeiras-em-bares-clandestinos-de-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 01:04:34
Título: Enfermeira toma vacina com camiseta de “Fora, Bolsonaro” e sofre pressão
para apagar foto
Descrição: \A imagem é dedicada à memória das mais 212 mil pessoas mortas pela 
Covid, incluindo colegas de trabalho\, disse o historiador Jorge Oliveira, irmão
da enfermeira Maria Aparecida Alves dos Santos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/enfermeira-toma-vacina-com-camiseta-de-
fora-bolsonaro-e-sofre-pressao-para-apagar-foto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 00:37:46
Título: Avaaz faz campanha por adesões a abaixo-assinado pelo impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: Plataforma lista quatro motivos para assinar petição, incluindo 
incompetência para comprar vacinas, falas anticientíficas e aglomerações sem 
máscaras que presidente incentivou, veja como participar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/avaaz-faz-campanha-por-adesoes-a-
abaixo-assinado-pelo-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-01-21 23:04:52
Título: OAB denuncia governo Bolsonaro à OEA por omissão na pandemia
Descrição: Entidade pede que seja reconhecido que Estado brasileiro violou 
artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oab-denuncia-governo-bolsonaro-a-oea-
por-omissao-na-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 21:45:01
Título: Justiça condena desembargador a pagar R$ 20 mil a GCM que o autuou por 
não usar máscara
Descrição: Na decisão, juiz escreveu que condenado superou “limites do razoável”
ao chamar guarda de analfabeto e concedeu indenização por dano moral, STF 
suspendeu outro processo do caso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-condena-desembargador-a-pagar-
r-20-mil-a-gcm-que-o-autuou-por-nao-usar-mascara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 19:47:19
Título: “Não descartamos greve”, diz coordenador da comissão de funcionários do 
Banco do Brasil
Descrição: Para João Fukun, a economia que o BB afirma que terá com o fechamento
de agências e a demissão de funcionários servirá para elitizar e precarizar o 
atendimento do banco público
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/nao-descartamos-greve-diz-coordenador-
da-comissao-de-funcionarios-do-banco-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 19:14:41
Título: Laboratório brasileiro inicia fabricação da Sputnik V no país
Descrição: Representantes da União Química devem se encontrar com Anvisa para 
tratar de uso emergencial da dose, STF intimou agência a apresentar informações 
sobre pedido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/laboratorio-brasileiro-inicia-
fabricacao-da-sputnik-v-no-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 17:41:45
Título: Ruptura de Biden com ofensiva antiaborto deve reverberar no Judiciário 
brasileiro, diz especialista
Descrição: Para Lívia de Souza, advogada e pesquisadora em direitos sexuais e 
reprodutivos, decisão do governo americano aumenta isolamento do Brasil na 
defesa de pautas conservadoras
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/ruptura-de-biden-com-ofensiva-
antiaborto-pode-reverberar-no-judiciario-brasileiro-diz-especialista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 17:31:40
Título: Câmara instala comissão de juristas para aperfeiçoar leis de combate ao 
racismo
Descrição: Medida veio a reboque da morte de João Alberto Fretas no Carrefour em
Porto Alegre, grupo será liderado pelo ministro do STJ Benedito Gonçalves, que é
negro e lembrou de abordagens mais violentas de policiais a pessoas negras
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/camara-instala-comissao-de-juristas-
para-aperfeicoar-leis-de-combate-ao-racismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 15:19:16
Título: Presenças de Lady Gaga e da poeta Amanda Gorman na posse de Biden 
representam ruptura com a pauta obscurantista de Trump
Descrição: A posse do novo presidente dos EUA esteve repleta de simbologias que 
podem ser entendidas como avisos do tipo de governo que vem por aí
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presencas-de-lady-gaga-e-da-poeta-
amanda-gorman-na-posse-de-biden-representam-ruptura-com-a-pauta-obscurantista-
de-trump/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-21 14:31:29
Título: Orlando Silva se revolta contra quem fura fila da vacina: “Sordidez de 
nossas elites”
Descrição: “Em uma cidade sem oxigênio para doentes terminais tem filhinho de 
papai passando na frente. Canalhas e hipócritas!”, tuitou o deputado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/orlando-silva-se-revolta-contra-
quem-fura-fila-da-vacina-sordidez-de-nossas-elites/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-21 22:22:16
Título: Adiós, Trump. O que muda na América Latina com Biden
Descrição: As caravanas de migrantes, Cuba, Venezuela e o Brasil de Bolsonaro, 
em especial, têm razões para ficar de olho nas mudanças que a chegada do 
democrata promete.The post Adiós, Trump. O que muda na América Latina com Biden 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/21/mudancas-biden-america-latina/
 
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
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-22 06:20:53
Título: Erros em série colocam em xeque a permanência de Pazuello no governo
Descrição: A confirmação na noite da quarta-feira 20 de que o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, decolaria no dia seguinte rumo a São Paulo e depois seguiria 
para Manaus, no Amazonas, sem data específica para voltar para Brasília, foi 
entendida como a senha de que, a despeito dos erros e de todo o caos dos últimos
dias na condução da pandemia da Covid-19, o general estava mantido, ainda que 
temporariamente, no cargo. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/erros-em-serie-colocam-em-xeque-permanencia-
de-pazuello-no-governo-24849834
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-22 08:19:40
Título: Impeachment: grupos de direita e esquerda convocam carreatas pela saída 
de Bolsonaro
Descrição: Movimento Acredito tentou unir do MBL à CUT em ato, mas unificação 
enfrenta resistências dos dois lados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55759652
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-21 20:32:48
Título: 'Governos que não responderam bem à pandemia serão responsabilizados nas
urnas', diz professora de Oxford
Descrição: Pesquisadora do Brasil desde antes da pandemia, Petherick tem 
acompanhado as respostas do governo brasileiro à crise de saúde pública para o 
Oxford Covid-19 Government Response Tracker.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55712262
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-21 16:34:59

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55712262
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55759652
https://epoca.globo.com/brasil/erros-em-serie-colocam-em-xeque-permanencia-de-pazuello-no-governo-24849834
https://epoca.globo.com/brasil/erros-em-serie-colocam-em-xeque-permanencia-de-pazuello-no-governo-24849834
http://www.ihu.unisinos.br/606302-bolsonaro-a-pandemia-o-passado-colonial-e-o-cenario-de-2022-entrevista-especial-com-bernardo-ricupero
http://www.ihu.unisinos.br/606302-bolsonaro-a-pandemia-o-passado-colonial-e-o-cenario-de-2022-entrevista-especial-com-bernardo-ricupero
https://theintercept.com/2021/01/21/mudancas-biden-america-latina/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/orlando-silva-se-revolta-contra-quem-fura-fila-da-vacina-sordidez-de-nossas-elites/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/orlando-silva-se-revolta-contra-quem-fura-fila-da-vacina-sordidez-de-nossas-elites/
https://revistaforum.com.br/noticias/presencas-de-lady-gaga-e-da-poeta-amanda-gorman-na-posse-de-biden-representam-ruptura-com-a-pauta-obscurantista-de-trump/
https://revistaforum.com.br/noticias/presencas-de-lady-gaga-e-da-poeta-amanda-gorman-na-posse-de-biden-representam-ruptura-com-a-pauta-obscurantista-de-trump/
https://revistaforum.com.br/noticias/presencas-de-lady-gaga-e-da-poeta-amanda-gorman-na-posse-de-biden-representam-ruptura-com-a-pauta-obscurantista-de-trump/


Título: Os crimes de Bolsonaro durante a pandemia, segundo juristas que 
pressionam Augusto Aras
Descrição: Representação apresentada contra presidente constrange PGR,  alinhado
ao Planalto, que rejeitou levá-la ao STF. Subordinados de Aras lançaram nota com
mais pressão sobre ele
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-19/os-crimes-de-bolsonaro-durante-
a-pandemia-segundo-um-grupo-de-juristas-que-pressionam-o-pgr.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-22 00:00:00
Título: A base jurídica e outros fatores que podem determinar um impeachment de 
Bolsonaro, ouça podcast
Descrição: A gestão da pandemia por parte do governo federal reacendeu 
discussões sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Entre crises 
recentes estão a falta de oxigênio em Manaus e a revelação de que o governo 
sabia com antecedência que o colapso ocorreria.Leia mais (01/22/2021 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2021/01/a-base-juridica-e-outros-fatores-que-podem-determinar-um-
impeachment-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-21 00:00:00
Título: Sem o impeachment, o Brasil sufoca
Descrição: A trágica e criminosa gestão governamental da pandemia fez crescer os
apelos para que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, analise ao menos um 
dos mais de 60 pedidos de impeachment apresentados contra o presidente da 
República.Leia mais (01/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/silvio-almeida/2021/01/sem-o-impeachment-o-brasil-sufoca.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-21 15:54:00
Título: Projeto regulamenta sorteios pela internet por pessoa física e entidade 
religiosa
Descrição: Autor da proposta ressalta necessidade de atualizar a lei em vigor, 
diante das novas tecnologias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/721688-projeto-regulamenta-sorteios-
pela-internet-por-pessoa-fisica-e-entidade-religiosa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-22 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 22 de janeiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais relevantes desta 
sexta-feira (22), na qual vacinas da Índia devem chegar ao Brasil, entra em 
vigor o Tratado para Proibição das Armas Nucleares e Google ameaça parar 
operações na Austrália.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012216821968-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-22-de-janeiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-21 19:37:35
Título: Casa Branca confirma que Biden buscará extensão de 5 anos do Novo START
Descrição: O único regime de controle de armas nucleares em vigor entre Rússia e
Estados Unidos expira em 5 de fevereiro, mas pode ser prolongado por mais cinco 
anos.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021012116820675-casa-branca-confirma-
que-biden-buscara-extensao-de-5-anos-do-novo-start/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-21 16:39:37
Título: Comércio entre Brasil e EUA atinge a pior marca dos últimos 11 anos
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Descrição: O intercâmbio comercial entre Brasil e Estados Unidos atingiu total 
de US$ 45,6 bilhões (cerca de R$ 249,9 bilhões) queda de 23,8% em relação a 
2019. É o pior resultado desde a crise financeira de 2009.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021012116820223-comercio-entre-brasil-e-
eua-atinge-a-pior-marca-dos-ultimos-11-anos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-21 16:07:57
Título: Atraso nas vacinas: 'Brasil paga preço por escolhas diplomáticas', diz 
especialista no BRICS
Descrição: O atraso nas entregas de insumos para produção de vacinas e de doses 
prontas é, em parte, \preço\ que país paga por suas \escolhas diplomáticas\, 
disse especialista à Sputnik Brasil. 
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021012116820126-atraso-nas-vacinas-
brasil-paga-preco-por-escolhas-diplomaticas-diz-especialista-no-brics/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-21 09:12:02
Título: Israel lança licitação para construção de 2,5 mil casas assentadas horas
antes da posse de Biden
Descrição: Israel lançou licitação para construção de mais de 2.500 casas em 
Jerusalém Oriental e na Cisjordânia horas antes de Joe Biden tomar posse como 
presidente dos EUA, informou um fiscalizador na quarta-feira (20).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021012116817457-israel-
lanca-licitacao-para-construcao-de-25-mil-casas-assentadas-horas-antes-da-posse-
de-biden/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-21 15:01:32
Título: Grupo se reúne para proteger a Wikipédia do negacionismo climático
Descrição: Céticos do clima vandalizam verbetes sobre aquecimento global
Url :https://apublica.org/2021/01/grupo-se-reune-para-proteger-a-wikipedia-do-
negacionismo-climatico/
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