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Fonte: Brasil247
Título: Este sábado (23/01) é dia de Fora Bolsonaro em todo o Brasil. Confira os
locais das manifestações
Descrição: Partidos políticos, movimento sindical, movimentos sociais, e as 
frentes Brasil Popular e Povo sem Medo articulam ao menos 87 carreatas pelo 
país, neste sábado (23), para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
As mobilizações serão organizadas nas cinco regiões do país … confira 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/este-sabado-e-dia-de-fora-bolsonaro-em-
todo-o-brasil-confira-os-locais-das-manifestacoes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 23:18:56
Título: Exército adultera foto de treinamento militar para incluir máscaras 
digitalmente
Descrição: Imagens publicadas em novembro causaram polêmica nas redes sociais 
nesta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exercito-adultera-foto-de-treinamento-
militar-para-incluir-mascaras-digitalmente/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 07:26:05
Título: MST completa 37 anos e mostra a força da agricultura familiar durante a 
pandemia
Descrição: Apesar dos ataques do governo Bolsonaro, movimento doou mais de 3 mil
toneladas de alimentos em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/mst-completa-37-anos-e-mostra-a-
forca-da-agricultura-familiar-durante-a-pandemia

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-23 09:34:05
Título: Auxílio emergencial | ‘Sem doações, meus filhos passariam fome’: o fim 
do benefício na cidade brasileira com mais dependentes do recurso
Descrição: Governo federal decidiu não prorrogar o repasse de dinheiro para 
quase 68 milhões de pessoas, e muitos moradores de cidades como Amapá (AP) agora
veem aumentar o sofrimento com a fome, o desemprego e a inflação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55678841

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 16:27:05
Título: Outros estados abdicam de doses da vacina para enviar ao Amazonas
Descrição: Os governadores dos outros estados fecharam o acordo para que o 
Ministério da Saúde repasse 5% das doses do país ao Amazonas
Url :https://jornalggn.com.br/crise/outros-estados-abdicam-de-doses-da-vacina-
para-enviar-ao-amazonas/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 17:10:34
Título: Coronavírus: Sindicato chinês se compromete a ajudar no envio de insumos
ao Brasil
Descrição: Sobre bolsonaristas, federação de trabalhadores diz que ignorantes 
políticos não afetar relacionamento amistoso mantido entre os países
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-sindicato-chines-se-
compromete-a-ajudar-no-envio-de-insumos-ao-brasil/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 17:26:01
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Título: Não é só incompetência, Bolsonaro age com intenção de disseminar mais o 
vírus, diz jurista
Descrição: Para Deisy Ventura, especialista na relação entre pandemias e direito
internacional, o Brasil não precisa esperar a Corte de Haia punir Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/nao-e-so-incompetencia-bolsonaro-age-
com-intencao-de-disseminar-mais-o-virus-diz-jurista/

Fonte: Xinhua
Título: OMS espera 100 milhões de casos globais de COVID-19 até final de janeiro
Descricao: .... 
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/23/c_139691598.htm  

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 13:20:09
Título: Adeus, querido: aprovação de Bolsonaro despenca de 37% para 26%
Descrição: A aprovação do presidente Jair Bolsonaro entrou em viés de queda, 
segundo levantamento da revista Exame/Ideia. De acordo com a sondagem, a 
popularidade cai de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/adeus-querido-aprovacao-de-
bolsonaro-despenca-de-37-para-26/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 11:59:21
Título: Bolsonaro é o culpado pelo atraso da vacina, diz Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas fez uma série de entrevistas acerca da vacinação 
no Brasil e chegou à seguinte conclusão: o presidente Jair Bolsonaro é 
considerado culpado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-e-o-culpado-pelo-atraso-
da-vacina-diz-parana-pesquisas/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-22 12:08:14
Título: Brasil paga à Índia mais que o dobro que países europeus pela vacina da 
AstraZeneca
Descrição: Brasil e África do Sul pagam à Índia um valor duas vezes e meia maior
que os países europeus pelas vacinas da AstraZeneca produzidas no Instituto 
Serum.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021012216825258-brasil-paga-a-india-
mais-que-o-dobro-que-paises-europeus-pela-vacina-da-astrazeneca/
 
Fonte: New York Times
Data: 2021-01-23 
Título: “Empresário ligado a Sergio Moro” - Beny Steinmetz, um magnata da 
mineração, é considerado culpado em julgamento de corrupção na Suíça
Descrição: Steinmetz, um empresário franco-israelense, foi condenado sob a 
acusação de corromper funcionários públicos estrangeiros em uma tentativa de 
colher recursos de minério de ferro na Guiné. Ele foi condenado a cinco anos de 
prisão.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/22/world/europe/beny-steinmetz-guilty-
switzerland-guinea.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-22 00:00:00
Título: Abin adquire peça de decoração em pedra no formato do mapa do Brasil por
R$ 34 mil
Descrição: A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) contratou por R$ 34 mil a
aquisição de uma peça de decoração em pedra ágata azul no formato de mapa do 
Brasil e embalagem em caixa rígida. A compra do objeto decorativo foi publicada 
no Diário Oficial da União desta sexta-feira (22).Leia mais (01/22/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/abin-adquire-peca-de-decoracao-em-pedra-no-formato-
do-mapa-do-brasil-por-r-34-mil.shtml
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-22 12:48:40
Título: Facebook compartilha com FBI mensagens privadas de envolvidos no ataque 
ao Capitólio dos EUA
Descrição: Senadores norte-americanos pediram às redes sociais que armazenassem 
as postagens das pessoas que participaram do ataque ao Capitólio dos EUA para 
que a polícia pudesse estudá-las antes de serem deletadas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021012216825413-facebook-compartilha-
mensagens-privadas-de-envolvidos-no-ataque-ao-capitolio-dos-eua-com-o-fbi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 14:24:37
Título: Folha volta a tentar sentar na janela da história ao estampar 
“impeachment” em manchete
Descrição: Tudo bem, neste trem sempre haverá lugar para todos, até mesmo os que
zanzam pra lá e pra cá feito biruta de aeroporto, ao sabor do vento
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/julinho-bittencourt/folha-volta-a-
tentar-sentar-na-janela-da-historia-ao-estampar-impeachment-em-manchete/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 14:18:45
Título: Escolha difícil: Estadão agora defende impeachment de Bolsonaro em 
editorial
Descrição: Jornal acusa o presidente de desrespeitar a Constituição, a saúde e a
vida da população
Url :https://revistaforum.com.br/midia/escolha-dificil-estadao-agora-defende-
impeachment-de-bolsonaro-em-editorial/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 19:50:12
Título: Morre Michel Le Ven, professor e militante histórico contra a ditadura 
militar
Descrição: Le Ven foi um dos religiosos perseguidos pela ditadura militar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/morre-michel-le-ven-professor-e-
militante-historico-contra-a-ditadura-militar

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 22:06:38
Título: MTST quer que Justiça determine vacinação prioritária para pessoas em 
situação de rua
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) encaminhou nesta sexta-
feira (22) à Justiça de São Paulo um pedido para que as pessoas em situação de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/mtst-quer-que-justica-determine-
vacinacao-prioritaria-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 11:40:27
Título: Chomsky e Prashad: \Líderes que falharam em proteger países devem ser 
investigados\
Descrição: É hora de instaurar um tribunal popular para investigar as 
desastrosas falhas de governos neoliberais como o do Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/chomsky-e-prashad-lideres-que-
falharam-em-proteger-paises-devem-ser-investigados

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 21:52:15
Título: Lula agradece Maduro por envio de oxigênio a Manaus
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta sexta-
feira (22) uma carta de agradecimento ao presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, pelo envio de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/lula-agradece-maduro-por-envio-de-
oxigenio-a-manaus/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-01-22 09:46:51
Título: Não é de hoje: relembre outras ocasiões em que Aras foi criticado por 
autoritarismo
Descrição: Procurador-geral da República foi repreendido esta semana por ABJD e 
juiz do STF ao fazer alusão a \estado de defesa\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/nao-e-de-hoje-relembre-outras-
ocasioes-em-que-aras-foi-criticado-por-autoritarismo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-23 00:01:08
Título: Em vídeo pró-impeachment, Gleisi afirma que Bolsonaro não defende a 
família: “Deixou as pessoas morrerem”
Descrição: \Bolsonaro sabia que ia faltar oxigênio em Manaus\, afirma a 
presidenta nacional do PT, o partido entrou com novo pedido de impedimento nesta
semana junto a outros partidos de oposição, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-video-pro-impeachment-gleisi-
afirma-que-bolsonaro-nao-defende-a-familia-deixou-as-pessoas-morrerem/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 17:02:53
Título: Todos os caminhos levam ao impeachment de Bolsonaro, diz presidente do 
PSOL
Descrição: Se o PSOL diverge internamente sobre a eleição na Câmara, o mesmo não
ocorre acerca da proposta do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/todos-os-caminhos-levam-ao-
impeachment-de-bolsonaro-diz-presidente-do-psol/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 19:23:28
Título: Meio Ambiente terá menor orçamento em 21 anos
Descrição: Dados do Observatório do Clima mostram que proposta orçamentária para
2021 coroa estratégia de desmonte ambiental do governo Bolsonaro
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/meio-ambiente-tera-menor-orcamento-
em-21-anos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 11:03:49
Título: Privatização e caos: documentário narra crise de energia que deixou o 
Amapá no escuro
Descrição: Estado ficou no escuro por quase um mês em novembro do ano passado e 
vítimas ainda sofrem as consequências
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/privatizacao-e-caos-
documentario-narra-crise-de-energia-que-deixou-o-amapa-no-escuro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 16:09:21
Título: Desembargador que humilhou guarda pagará indenização equivalente a 17 
dias de salário
Descrição: Eduardo Siqueira, que tem salário de R$ 35,4 mil por mês, foi 
condenado a pagar R$ 20 mil e pretende recorrer da decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/desembargador-que-humilhou-
guarda-pagara-indenizacao-equivalente-a-17-dias-de-salario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 15:20:11
Título: Brasil tem número recorde de divórcios no segundo semestre de 2020
Descrição: Convivência doméstica e acesso online ao serviço de cartório são 
apontados como fatores para alto número de separações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/brasil-tem-numero-recorde-de-
divorcios-no-segundo-semestre-de-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-22 21:45:14
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Título: Luiza Erundina sobre pressão política: \Querem me usar como bode 
expiatório\  
Descrição: Deputada fala ao BdF após sequência de postagens que expuseram 
fissuras no PSOL, entrevista na íntegra sai no sábado, 23
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/22/luiza-erundina-sobre-pressao-
politica-querem-me-usar-como-bode-expiatorio
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 22:54:56
Título: Joe Biden amplia ajuda emergencial nos EUA enquanto Bolsonaro abandona 
os brasileiros na pandemia
Descrição: O presidente Joe Biden continuou acelerando suas ordens executivas 
destinadas a direcionar ajuda federal adicional para famílias em dificuldades 
para pagar alimentos em meio à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/joe-biden-amplia-ajuda-emergencial-
nos-eua-enquanto-bolsonaro-abandona-os-brasileiros-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 22:49:24
Título: PT anuncia mobilização nacional para enfrentar a crise na saúde pública
Descrição: Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira (22), o Setorial 
Nacional de Saúde e a Comissão Executiva do PT anunciam que diante do caos 
sanitário 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pt-anuncia-mobilizacao-nacional-
para-enfrentar-a-crise-na-saude-publica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 16:25:12
Título: Professores do Paraná devem deflagrar greve a partir de 18 de fevereiro
Descrição: Professores e funcionários das 2,1 mil escolas da rede pública do 
Paraná devem deflagrar greve geral a partir do próximo dia 18 de fevereiro, 
quando, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/professores-do-parana-devem-
deflagrar-greve-a-partir-de-18-de-fevereiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-22 10:55:08
Título: Sem vacina, cadeias brasileiras viram “vetores de contaminação” da 
Covid-19
Descrição: A escassez de doses de vacinas contra o novo coronavírus coloca em 
debate quais grupos de brasileiros devem ter prioridade na campanha de 
imunização da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/sem-vacina-cadeias-brasileiras-
viram-vetores-de-contaminacao-da-covid-19/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 23:10:01
Título: TV GGN 20h: Um Projeto de Lei para punir quem defende o golpe
Descrição: Confira o comentário de Luis Nassif sobre política, economia e mídia 
nesta sexta-feira, 22 de janeiro, o pesquisador Eugênio Bucci é o convidado 
especial
Url :https://jornalggn.com.br/midia/tv-ggn-20h-um-projeto-de-lei-para-punir-
quem-defende-o-golpe/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 22:21:14
Título: Organização do Enem ordenou lotação de até 80% em salas de aula
Descrição: Inicialmente, Inep garantiu à Justiça que capacidade seria de 50%, 
Defensoria Pública da União afirma que governo mentiu sobre protocolos 
sanitários
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/organizacao-do-enem-ordenou-lotacao-de-
ate-80-em-salas-de-aula/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
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Data: 2021-01-22 21:37:12
Título: Bolsonaro e Pazuello se encontram com cúpula militar, diz colunista
Descrição: Almoço realizado no Ministério da Defesa teria por objetivo aparar 
arestas depois da crise de saúde pública gerada pela pandemia de covid-19
Url :https://jornalggn.com.br/crise/bolsonaro-e-pazuello-se-encontram-com-
cupula-militar-diz-colunista/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 21:22:04
Título: MPF convoca médicas recém-nomeadas e vacinadas e abre investigação em 
Manaus
Descrição: Para atender à requisição do MPF, o município deverá fornecer, em 12 
horas, lista extraída do sistema e-SUS de todos os pacientes atendidos na UBS 
Nilton Lins em 18 e 19 de janeiro deste ano, com a indicação dos médicos que 
realizaram o respectivo atendimento
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/mpf-convoca-medicas-recem-nomeadas-e-
vacinadas-e-abre-investigacao-em-manaus/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 20:41:20
Título: Diversionismo político, o ‘conto chinês’ e a política nacional de 
vacinação contra o coronavírus: para onde vamos?, por Fabiano de Melo Pessoa
Descrição: Em meio à continuidade da tormenta da crise sanitária, contamos os 
mortos, agora, em centenas de milhares, ultrapassando a marca das 200 mil vidas 
perdidas.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/diversionismo-politico-o-conto-chines-e-a-
politica-nacional-de-vacinacao-contra-o-coronavirus-para-onde-vamos-por-fabiano-
de-melo-pessoa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 19:44:46
Título: Crime Organizado pela Polícia, por Fernando Nogueira da Costa
Descrição: A exploração coercitiva desempenhou um papel importante na criação 
dos Estados europeus. No entanto, a resistência popular à exploração coercitiva 
forçou os possíveis detentores do poder a conceder proteção e restrições à sua 
própria ação.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/crime-organizado-pela-policia-por-
fernando-nogueira-da-costa/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 18:52:25
Título: Quatro milhões de pessoas abandonaram os estudos durante a pandemia
Descrição: Pesquisa revela que taxa de abandono chegou a 10,8% entre estudantes 
do ensino médio, e de 16,3% entre alunos do ensino superior
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/quatro-milhoes-de-pessoas-abandonaram-os-
estudos-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-22 16:49:14
Título: Vai faltar oxigênio: um país que nega as evidências, por Pedro Pontual 
Descrição: É assustador que, em um momento em que a fragilizada estrutura de 
saúde pública está nos impedindo de mergulhar no caos mais profundo, esteja-se 
discutindo mudanças ao Estado brasileiro que ignorem completamente a realidade 
do país em que se pretende aplicá-las.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/vai-faltar-oxigenio-um-pais-que-
nega-as-evidencias-por-pedro-pontual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-23 00:56:43
Título: Símbolo do combate ao Covid-19 no Amazonas, Dra. Rosemary morre em 
Manaus
Descrição: Durante toda a pandemia do novo coronavírus ela foi uma das bússolas 
do Amazonas na interpretação dos dados no Estado.
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/simbolo-do-combate-ao-covid-19-no-
amazonas-dra-rosemary-morre-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-23 00:45:53
Título: Em inquérito sobre pandemia, MP pede informações sobre fura-fila de 
médicos no Hospital das Clínicas
Descrição: Reportagem do UOL mostra que alunos de medicina e funcionários em 
home-office estão entre os chamados pelo hospital para tomar a vacina contra o 
novo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-inquerito-sobre-pandemia-mp-pede-
informacoes-sobre-fura-fila-de-medicos-no-hospital-das-clinicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-23 00:32:13
Título: Em 4 anos, Prefeitura de SP usa só 55% da verba de proteção à mulher 
vítima de violência
Descrição: Mulheres relatam sucateamento dos equipamentos municipais de 
atendimento e enfrentamento à violência e problemas nas delegacias de polícia.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-4-anos-prefeitura-de-sp-usa-so-55-
da-verba-de-protecao-a-mulher-vitima-de-violencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 22:26:42
Título: Huck já disse à Globo a data que sai da emissora para disputar a eleição
presidencial
Descrição: Informações da Veja apontam que o apresentador desistiu do Cidadania,
que, segundo Roberto Freire, estaria com o \tapete vermelho esperando\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/huck-ja-disse-a-globo-a-data-que-sai-
da-emissora-para-disputar-a-eleicao-presidencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 21:59:05
Título: Globo flagra encontro de Flávio Bolsonaro e Wassef a 3 dias de 
julgamento das rachadinhas
Descrição: Filho do presidente Jair Bolsonaro e seu ex-advogado, que escondeu 
Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia, foram vistos juntos desembarcando no 
aeroporto Santos Dumont, no Rio
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/globo-flagra-encontro-de-flavio-
bolsonaro-e-wassef-a-3-dias-de-julgamento-das-rachadinhas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 21:04:26
Título: Lewandowski encaminha à PGR notícia-crime contra Bolsonaro e Pazuello 
por falta de oxigênio
Descrição: A iniciativa foi de parlamentares do PCdoB, motivados pelo descaso do
governo federal diante da crise em Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/lewandowski-encaminha-a-pgr-
noticia-crime-contra-bolsonaro-e-pazuello-por-falta-de-oxigenio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 21:03:14
Título: Nana Damasceno acusa ex, cantor Rodriguinho, de agressão: “me bateu 
várias vezes”
Descrição: Mais uma denúncia de violência contra a mulher entre famosos. Na 
semana passada, Nego do Borel foi denunciado
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/nana-damasceno-acusa-ex-
cantor-rodriguinho-de-agressao-me-bateu-varias-vezes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 20:58:06
Título: GO: secretário da Saúde pede ‘desculpas a Deus’ por furar fila da vacina
para a esposa
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Descrição: Assis Silva Filho, que é pastor, diz que tomou medida para “preservar
vida da mulher” de sua vida, que não é do grupo prioritário, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/go-secretario-da-saude-pede-desculpas-
a-deus-por-furar-fila-da-vacina-para-a-esposa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 20:47:34
Título: TRE devolve mandato para deputado Fernando Mineiro, PT volta a ter 54 na
Câmara
Descrição: \Será muito importante ter mais uma voz na defesa dos trabalhadores e
trabalhadoras e na luta contra o Bolsonarismo\, celebrou a deputada Natália 
Bonavides (PT-RN), companheira de bancada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tre-devolve-mandato-para-deputado-
fernando-mineiro-pt-volta-a-ter-54-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 19:14:14
Título: Joice Hasselmann tripudia de queda nas pesquisas de Bolsonaro: 
“Criminoso com filhos psicopatas”
Descrição: A deputada disse que avisou a todos sobre o presidente e seus filhos 
há mais de um ano
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/joice-hasselmann-tripudia-de-
queda-nas-pesquisas-de-bolsonaro-criminoso-com-filhos-psicopatas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 16:15:20
Título: Lula só vai tomar a vacina quando o Brasil tiver o medicamento para 
todos
Descrição: Ele também relatou a qualidade no tratamento que recebeu em Cuba por 
estar com Covid e como o governo da Ilha tem enfrentado com responsabilidade o 
vírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-so-vai-tomar-a-vacina-quando-o-
brasil-tiver-o-medicamento-para-todos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 14:18:32
Título: Pesquisa da USP comprova que Bolsonaro cometeu genocídio institucional 
na pandemia
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre como Bolsonaro executou 
“estratégia de propagação do vírus” com “empenho e eficiência”.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pesquisa-da-usp-comprova-que-bolsonaro-
cometeu-genocidio-institucional-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-22 13:45:54
Título: Temer fecha contrato com a Huwaei e atua para aproximar Bolsonaro do 
presidente da China, diz revista
Descrição: Michel Temer estaria sendo sondado para assumir o lugar de Ernesto 
Araújo no Itamaraty, mas deu sinais que prefere atuar nos bastidores ao ser 
contratado para emitir \parecer jurídico\ para a Huwaei, que busca lobby para 
vencer resistências para implantação da rede 5G no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/temer-fecha-contrato-com-a-
huwaei-e-atua-para-aproximar-bolsonaro-do-presidente-da-china-diz-revista/
 

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-22 03:00:00
Título: Crise pandêmica no Brasil é o retrato de um país iníquo e aporofóbico. 
Entrevista especial com Maria Inez Padula Anderson
Descrição: Enquanto alguns países já iniciaram a vacinação contra a covid-19 de 
forma emergencial, ainda é \difícil\ fazer p [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/605737-crise-pandemica-no-brasil-e-o-retrato-de-
um-pais-iniquo-e-aporofobico-entrevista-especial-com-maria-inez-padula-anderson
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-23 07:00:03
Título: CEO da empresa que produz Coronavac diz que vacina pode 'mudar o rumo da
pandemia no Brasil'
Descrição: RIO - Comandante da Sinovac, a farmacêutica chinesa que produz uma 
das duas únicas vacinas contra a Covid-19 aprovadas até o momento no Brasil para
uso emergencial, Yin Weidong defende a eficácia do imunizante que será produzido
no país pelo Insituto Butantan. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/vacina/ceo-da-empresa-que-produz-
coronavac-diz-que-vacina-pode-mudar-rumo-da-pandemia-no-brasil-24851772

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-23 06:00:56
Título: Justiça dá 72 horas para Planalto explicar acusações de Bolsonaro sobre 
suposta fraude eleitoral
Descrição: A Justiça Federal de São Paulo deu 72 horas para que o Palácio do 
Planalto explique as supostas fraudes na eleição de 2018 alegadas por Jair 
Bolsonaro.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/justica-da-72-horas-para-planalto-
explicar-acusacoes-de-bolsonaro-sobre-suposta-fraude-eleitoral-24851927
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-22 21:54:27
Título: Mesmo com lote vindo da Índia e CoronaVac a mais, Brasil tem doses para 
vacinar só 40% de prioritários
Descrição: Governo recebeu 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca nesta 
sexta, enquanto Anvisa aprovou mais 4,8 mi de doses da CoronaVac, grupo definido
como prioritário, porém, exigirá 31,7 milhões de doses.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55774816
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-22 20:04:39
Título: Os 'fura-filas' da vacina: quem são os investigados em diferentes 
Estados do Brasil
Descrição: Pelo país, há diversos casos de pessoas que não faziam parte do grupo
prioritário para a vacinação neste momento e foram imunizadas. Casos se tornaram
alvos de investigações.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55744032
 
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-22 00:00:00
Título: Oposição se anima por impeachment, e governistas dizem que esperavam 
queda maior de Bolsonaro
Descrição: A queda de popularidade de Jair Bolsonaro captada pelo Datafolha 
nesta sexta (22) foi uma lufada de ânimo para partidos e movimentos de oposição 
que têm se mobilizado pelo impeachment. O acúmulo da crise em Manaus, o 
imbróglio na vacinação e o fim do auxílio jogaram Bolsonaro nas cordas, avaliam,
e agora é o momento de ampliar alianças e intensificar ações para derrubá-lo. Do
outro lado, auxiliares do presidente tentam emplacar o discurso de que a 
pesquisa não foi ruim.Leia mais (01/22/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/oposicao-se-anima-por-impeachment-e-governistas-
dizem-que-esperavam-queda-maior-de-bolsonaro.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-22 20:01:00
Título: Projeto exige dados sobre raça, sexo e pessoa com deficiência em 
notificações de Covid-19
Descrição: Objetivo é aumentar o detalhamento de informações sobre doenças 
epidemiológicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/722237-projeto-exige-dados-sobre-raca-
sexo-e-pessoa-com-deficiencia-em-notificacoes-de-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-22 19:09:00
Título: Projeto susta decisão da Receita Federal sobre exportação de suco de 
laranja
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/722145-projeto-susta-decisao-da-receita-
federal-sobre-exportacao-de-suco-de-laranja/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-22 14:44:00
Título: Projeto obriga planos de saúde a custearem vacinação de clientes durante
pandemia
Descrição: Autora da proposta prevê que o governo não poderá ofertar 
gratuitamente a vacina para toda a população
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/722241-projeto-obriga-planos-de-saude-a-
custearem-vacinacao-de-clientes-durante-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-22 18:58:57
Título: Multinacionais que produziram agente laranja usado no Vietnã são 
julgadas na França
Descrição: A partir da próxima segunda-feira (25), o tribunal de Evry, na 
França, examinará a denúncia feita pela franco-vietnamita Tran To Nga, que acusa
multinacionais do setor agroquímico de ter fornecido ao Exército norte-americano
o chamado \agente laranja\ durante a guerra do Vietnã.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021012216827549-multinacionais-que-
produziram-agente-laranja-usado-no-vietna-sao-julgadas-na-franca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-22 17:34:33
Título: Bank of America alerta para nova 'bolha' no mercado acionário dos EUA
Descrição: Maior banco dos Estados Unidos afirma que a alta recente das ações em
Wall Street é resultado da política do Federal Reserve (banco central dos EUA) 
de apoiar ativos de risco em meio à crise do novo coronavírus.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021012216826906-bank-of-america-
alerta-para-nova-bolha-no-mercado-acionario-dos-eua/
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