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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-01-24
Título: Aluguel de Boeing 767 põe suspeitas sobre oficiais da Aeronáutica...
Descrição: Preço da licitação era 33% mais caro que a compra definitiva do
avião. Uma liminar do TCU suspendeu o certame ...
Url : https://www.cartacapital.com.br/justica/aluguel-de-boeing-767-poesuspeitas-sobre-oficiais-da-aeronautica/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-24 12:08:47
Título: 400 reais para respirar mais quatro horas em Manaus
Descrição: Promotoria investiga meia centena de pacientes mortos na capital do
Amazonas por falta de oxigênio nos hospitais . “O que vocês estão vendo não é
nem a metade do que está acontecendo”, se indigna Érica Nogueira
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-24/400-reais-para-respirar-maisquatro-horas-em-manaus.html
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-24 16:57:01
Título: Desfile de automóveis pedem impeachment de Bolsonaro no Brasil
Descrição: Protestos ocorrem em todo o país no que muitos vêem como a resposta
confusa da Covid do presidente Coronavírus - últimas atualizaçõesVeja toda a
nossa cobertura sobre o coronavírus Milhares de brasileiros foram às ruas em
seus carros para exigir o impeachment de Jair Bolsonaro . Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/jan/24/brazil-rallies-bolsonaroimpeachment-covid-response
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-24 18:09:54
Título: Protestos da esquerda e da direita pressionam por impeachment de
Bolsonaro
Descrição: Protagonista das manifestações de domingo (24), Movimento Brasil
Livre (MBL) apoiou candidatura de Bolsonaro em 2018
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/24/protestos-da-esquerda-e-dadireita-pressionam-por-impeachment-de-bolsonaro
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-01-24
Título: Grupos do ‘Fora Dilma’ fazem carreatas ‘Fora Bolsonaro’...
Descrição: Um dia após carreatas e atos de grupos e partidos de esquerda pedirem
o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste domingo 24, foi
a vez do MBL e do Vem Pra Rua protestarem contra o presidente. Em São Paulo, a
fila de carros saiu ...
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/grupos-do-fora-dilma-fazemcarreatas-fora-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 20:19:39
Título: 53,6% já defendem o impeachment de Bolsonaro, aponta Atlas Político
Descrição: Levantamento foi divulgado um dia depois das carreatas mobilizadas
nacionalmente em favor do impeachment, da vacina e do auxílio emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/536-ja-defendem-o-impeachment-debolsonaro-aponta-atlas-politico/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 23:15:52
Título: Os 23 crimes e os 62 pedidos de impeachment de Bolsonaro

Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR),
adiantou que irá protocolar o 62º pedido de impeachment do presidente Jair
Bolsonaro. Nunca antes na
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/os-23-crimes-e-os-62-pedidos-deimpeachment-de-bolsonaro/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-24 05:02:41
Título: O jogo político do impeachment pode estar virando contra Bolsonaro
Descrição: Nunca faltaram motivos jurídicos para justificar um impeachment
contra Jair Bolsonaro. O que faltavam eram condições políticas, que finalmente
podem estar aparecendo.The post O jogo político do impeachment pode estar
virando contra Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/24/jogo-impeachment-virando-contrabolsonaro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 20:25:05
Título: Governo Biden deve cobrar posturas mais concretas do Brasil
Descrição: Ex-embaixador dos EUA considera que carta enviada por Bolsonaro
chegou tarde, país foi o último do G20 a reconhecer vitória de Biden
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/governo-biden-deve-cobrar-posturas-maisconcretas-do-brasil/
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-24 15:00:01
Título: “Bolsonaro endossou publicamente uma política de destruição da Amazônia
e de sua comunidade”
Descrição: Representação ao Tribunal Penal Internacional, feita em nome dos
caciques Raoni e Almir Suruí, afirma que presidente é responsável por
assassinato, transferência forçada e perseguição contra povos indígenas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-24/bolsonaro-endossoupublicamente-uma-politica-de-destruicao-da-amazonia-e-de-sua-comunidade.html
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 11:57:30
Título: PGR pede ao STF abertura de inquérito para investigar Pazuello enquanto
Bolsonaro continua livre
Descrição: A Paraná Pesquisas divulgou nesse fim de semana que os brasileiros
atribuem ao presidente Jair Bolsonaro a culpa pela crise na saúde e pelo atraso
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pgr-pede-ao-stf-abertura-deinquerito-para-investigar-pazuello-enquanto-bolsonaro-continua-livre/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 10:24:26
Título: Fora Bolsonaro: Folha cobra que próximo presidente da Câmara paute
impeachment
Descrição: O jornal lembra, ao comentar Datafolha, que “desde Fernando Collor,
que não concluiu seu mandato, um presidente eleito não ostentava números tão
ruins a esta altura”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fora-bolsonaro-folha-cobra-que-proximopresidente-da-camara-paute-impeachment/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 21:41:05
Título: Requião traz notícias sobre a greve dos caminhoneiros no dia 1º de
fevereiro
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB) traz notícias de última hora sobre
a greve dos caminhoneiros prevista para o próximo dia 1º de fevereiro. Segundo
Requião,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/requiao-traz-noticias-sobre-agreve-dos-caminhoneiros-no-dia-1o-de-fevereiro/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2021-01-24 13:14:55
Título: Ibope fecha as portas após 80 anos de pesquisas no País
Descrição: Datafolha e Paraná Pesquisas monopolizam mercado da opinião pública
no País Segundo Lauro Jardim, do Globo, a família Montenegro vai deixar de estar
ligada ao
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ibope-fecha-as-portas-apos-80-anosde-pesquisas-no-pais/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 21:17:59
Título: Com alta abstenção, Rebelo de Sousa é reeleito presidente em Portugal
Descrição: Com 91% apurado, o atual presidente possui larga vantagem, projeções
confirmam vitória
Url :https://revistaforum.com.br/global/com-alta-abstencao-rebelo-sousa-ereeleito-presidente-em-portugal/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-24 12:28:55
Título: Morre Padre Piggi, militante pelo direito à moradia em Belo Horizonte
Descrição: Religioso foi um dos criadores do Cemcasa (Central Metropolitana dos
Sem Casa) e da Pastoral Metropolitana dos Sem Casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/24/morre-padre-piggi-militantepelo-direito-a-moradia-em-belo-horizonte
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-24 10:45:03
Título: Doença ainda desconhecida pelos agricultores faz milho apodrecer antes
da colheita
Descrição: Segundo pesquisadores, o problema teria origem no uso de agrotóxicos
e das sementes transgênicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/24/doenca-ainda-desconhecida-pelosagricultores-faz-milho-apodrecer-antes-da-colheita
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-24 09:25:53
Título: “Minha carne” é um grito de liberdade, diz Preta Ferreira sobre
lançamento de livro
Descrição: Obra reúne memórias dos 108 dias em que a artista passou presa sem
provas na Penitenciária Feminina de Santana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/24/minha-carne-e-um-grito-deliberdade-diz-preta-ferreira-sobre-lancamento-de-livro
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 00:13:06
Título: 3M fecha fábrica e confirma a depressão econômica promovida por
Bolsonaro e Guedes
Descrição: A depressão econômica promovida pelo presidente Jair Bolsonaro e o
ministro da Economia, Paulo Guedes, fez mais uma vítima esta semana: a 3M do
Brasil,
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/3m-fecha-fabrica-e-confirma-adepressao-economica-promovida-por-bolsonaro-e-guedes/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 21:05:22
Título: Em nota, Dilma rebate artigo da jornalista Miriam Leitão
Descrição: Em nota divulgada neste domingo (24), a ex-presidenta Dilma Rousseff
(PT) afirma que a jornalista Miriam Leitão comete “sincericídio tardio” em sua
coluna no Globo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/em-nota-dilma-rebate-artigo-dajornalista-miriam-leitao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 18:48:36
Título: Flávio Dino: A luta pelas vacinas

Descrição: Flávio Dino* Vivemos nesta semana um dos dias mais aguardados pela
população brasileira: o início da vacinação contra a Covid-19. Por óbvio,
queríamos estar celebrando
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/flavio-dino-a-luta-pelas-vacinas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 18:35:07
Título: Justiça Federal manda prefeitura de Manaus divulgar diariamente lista de
vacinados
Descrição: A Justiça Federal no Amazonas determinou, na noite deste sábado (23),
que a prefeitura de Manaus informe, todos os dias até as 22h, a relação
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/justica-federal-manda-prefeiturade-manaus-divulgar-diariamente-lista-de-vacinados/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-24 17:34:55
Título: Gleisi critica nota do MS e volta a cobrar compromisso de Baleia com
impeachment
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), criticou
hoje (24) a nota do Ministério da Saúde sobre a decisão do governo do presidente
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/gleisi-critica-nota-do-ms-e-voltaa-cobrar-compromisso-de-baleia-com-impeachment/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 00:31:08
Título: GGN Covid: o espantoso número de óbitos per capita no Amazonas e no Rio
de Janeiro
Descrição: As estatísticas atuais estão prejudicadas pelo caos de Manaus e
outras cidades do Amazonas, com pessoas morrendo em casa, sem condições de serem
transportadas para hospitais. Houve uma pequena queda na média diária semanal,
mas 20 estados registraram crescimento de casos, em relação a 14 dias atrás,
puxados por Maranhão, Roraima, Amazonas, Bahia e Paraná. [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-o-espantoso-numero-deobitos-per-capita-no-amazonas-e-no-rio-de-janeiro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 21:03:52
Título: Coronavírus: Rondônia vai transferir pacientes para outros estados
Descrição: Em entrevista coletiva, governador afirmou que existe a possibilidade
de o governo federal enviar médicos e equipamentos para reduzir transferências
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-rondonia-vai-transferirpacientes-para-outros-estados/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 20:50:46
Título: Lista de Livros: Tudo que é sólido desmancha no ar (Parte II), de
Marshall Berman
Descrição: Comparado ao Manifesto Comunista, todo o corpo da apologética
capitalista, de Adam Ferguson a Milton Friedman, é notavelmente pálido e sem
vida
Url :https://jornalggn.com.br/literatura/lista-de-livros-tudo-que-e-solidodesmancha-no-ar-parte-ii-de-marshall-berman%ef%bb%bf/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 19:20:00
Título: Manaus: Juíza proíbe quem furou fila de tomar segunda dose da vacina
Descrição: Magistrada lista empresários, advogados e até mesmo a Secretária de
Saúde da cidade de Manaus, a médica Shádia Hussami Hauache Fraxe
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/manaus-juiza-proibe-quem-furou-filade-tomar-segunda-dose-da-vacina/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 18:34:59
Título: Coronavírus: Brasil vive “filme de terror”, segundo The Guardian

Descrição: Ao abordar colapso no Amazonas, publicação aponta grande parte da
culpa “ao governo do presidente Jair Bolsonaro” e ao “obediente ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello”
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-brasil-vive-filme-de-terrorsegundo-the-guardian/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 18:00:51
Título: Domingueira GGN: Edu Lobo e a canção brasileira
Descrição: Luis Nassif conversa com um dos maiores compositores da MPB sobre
carreira, canções, e o papel de Vinicius no ambiente musical do Rio de Janeiro
Url :https://jornalggn.com.br/musica/domingueira-ggn-edu-lobo-e-a-cancaobrasileira/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 17:12:16
Título: Gilmar Mendes suspende julgamento sobre foro de Flávio Bolsonaro
Descrição: Decisão foi tomada pelo ministro do STF na tarde deste sábado, corte
fluminense analisaria foro do filho do presidente nesta segunda-feira
Url :https://jornalggn.com.br/politica/gilmar-mendes-suspende-julgamento-sobreforo-de-flavio-bolsonaro/
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-24 13:00:01
Título: Governo Bolsonaro muda discurso para reverter queda de popularidade
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro e ministro Eduardo Pazuello correm para
tentar mudar imagem, enquanto cresce reprovação do governo e a pressão por
impeachment
Url :https://jornalggn.com.br/crise/governo-bolsonaro-muda-discurso-parareverter-queda-de-popularidade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 02:00:37
Título: Fantástico, da TV Globo, dá pouco destaque a carreatas contra Bolsonaro
Descrição: O programa exibiu apenas um curto vídeo de uma mobilização deste
domingo, convocada por MBL e VemPraRua, e ignorou completamente os diversos atos
de sábado
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-da-tv-globo-da-pouco-destaquea-carreatas-contra-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 01:09:01
Título: Fantástico aponta relação da morte da menina Isabele com decretos próarmas de Bolsonaro
Descrição: \O acesso fácil a armas pode gerar esse tipo de tragédia com mais
frequência\, destacou o promotor do caso em reportagem do programa
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-aponta-relacao-da-morte-damenina-isabele-com-decretos-pro-armas-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 00:38:41
Título: Novo recorde: Abstenção aumenta no segundo dia de provas do Enem
Descrição: 55,3% dos inscritos não compareceram ao exame neste domingo, ministro
da Educação minimizou: \era esperada\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/novo-recorde-abstencao-aumenta-nosegundo-dia-de-provas-do-enem/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 23:46:23
Título: Fantástico, da Globo, destaca ataques do governo e de Eduardo Bolsonaro
contra a China
Descrição: Programa apontou que as boas relações com o país asiático são
fundamentais para a garantia do plano de vacinação contra a Covid-19

Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-da-globo-destaca-ataques-dogoverno-e-de-eduardo-bolsonaro-contra-china/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 21:58:10
Título: Manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro em frente ao Palácio do
Planalto
Descrição: Ato acontece um dia depois das carreatas que aconteceram em todas as
capitais do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/manifestantes-pedem-impeachment-debolsonaro-em-frente-ao-palacio-do-planalto/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 18:47:22
Título: Baleia Rossi diz que vai analisar pedidos de impeachment de Bolsonaro e
cobra Arthur Lira
Descrição: Declaração foi dada após comentários feitos por Gleisi Hoffmann,
presidenta do PT, e Ciro Nogueira, do PP, nas redes sociais sobre o candidato à
presidência da Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/baleia-rossi-diz-que-vai-analisarpedidos-de-impeachment-de-bolsonaro-e-cobra-arthur-lira/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 17:31:25
Título: Organizadas do Palmeiras exigem que “mãos sujas de sangue de Bolsonaro
não manchem a taça”
Descrição: O texto manifesta a preocupação com a possibilidade do clube ter a
sua imagem novamente associada “a um governo denunciado internacionalmente por
seus ataques sistemáticos aos direitos humanos”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/organizadas-do-palmeiras-exigem-quemaos-sujas-de-sangue-de-bolsonaro-nao-manchem-a-taca/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 13:43:38
Título: Haddad: “Isso daí que ocupa a presidência não respondeu carta da Pfizer
oferecendo vacinas ao Brasil”
Descrição: O ministério assumiu que recebeu o documento, mas considerou
cláusulas estabelecidas pela empresa como “abusivas\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-isso-dai-que-ocupa-apresidencia-nao-respondeu-carta-da-pfizer-oferecendo-vacinas-ao-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 13:19:23
Título: Eduardo Bolsonaro toma invertida após Globo anunciar salários extras no
próximo mês
Descrição: Filho de Bolsonaro insiste que a emissora critica o pai por ter
perdido recursos com seu governo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/eduardo-bolsonaro-toma-invertidaapos-globo-anunciar-salarios-extras-no-proximo-mes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-24 00:11:43
Título: Jornal Nacional dá destaque a carreatas contra Bolsonaro
Descrição: Telejornal exibiu imagens das mobilizações que aconteceram neste
sábado em favor do impeachment do presidente, da vacinação e da volta do auxílio
emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-da-destaque-a-carreatascontra-bolsonaro/
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-25 06:00:54
Título: ‘O Brasil tem uma meta climática decepcionante’, lamenta pesquisador
Descrição: RIO — Uma das primeiras ordens executivas assinadas pelo presidente
americano Joe Biden ao entrar no Salão Oval, na quarta-feira passada,

sacramentou o retorno dos EUA ao Acordo de Paris. O republicano Donald Trump
anunciou em 2017 o desembarque do maior documento climático da História, que
havia sido assinado dois anos antes por cerca de 190 países, e levou Washington
à condição de pária nas negociações ambientais. Agora, seu sucessor na Casa
Branca busca algo como uma redenção nacional junto à comunidade internacional.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/o-brasil-tem-uma-metaclimatica-decepcionante-lamenta-pesquisador-24853350
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-25 06:00:31
Título: Microempreendedores apostam nas vendas on-line para resistir na pandemia
Descrição: RIO — Com a readequação das vendas de produtos e serviços durante o
isolamento social, o comércio on-line se tornou o maior aliado de
microempreendedores para atingir seus clientes.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/microempreendedores-apostam-nasvendas-on-line-para-resistir-na-pandemia-24850580
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-24 00:27:39
Título: O que era o 'mistério abominável’ que Darwin morreu tentando desvendar
Descrição: Documentos históricos são descobertos e fornecem pistas para um
quebra-cabeça que assombrava Charles Darwin.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55783339
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-25 00:00:00
Título: Relatório aponta que família Bolsonaro lidera ranking de ataque à
imprensa em 2020
Descrição: Balanço feito pela organização não governamental Repórteres Sem
Fronteira mostra que, em 2020, o presidente Jair Bolsonaro e pessoas do seu
entorno promoveram 580 ofensas a profissionais e empresas de comunicação.Leia
mais (01/25/2021 - 06h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/01/relatorio-aponta-que-familia-bolsonaro-lidera-ranking-deataque-a-imprensa-em-2020.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-24 00:00:00
Título: Estudo do IPEA mostra que nova onda de Covid-19 não é acompanhada de
mais ações de distanciamento
Descrição: Estudo publicado pelo IPEA intitulado \A segunda onda da pandemia
(mas não do distanciamento físico): Covid-19 e políticas de distanciamento
social dos governos estaduais no Brasil\ mostra que o aumento no número de casos
e óbitos por Covid-19 não tem provocado o endurecimento de regras de isolamento
pelos estados.Leia mais (01/24/2021 - 23h56)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/estudo-do-ipea-mostra-que-nova-onda-de-covid-19-naoe-acompanhada-de-mais-acoes-de-distanciamento.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-24 00:00:00
Título: A vacina deu a medida de Bolsonaro
Descrição: O início da vacinação no mundo deu ao público brasileiro algo que ele
ainda não tinha: uma medida precisa de como a atuação de Jair Bolsonaro no
combate à pandemia de Covid-19 foi pior do que a dos outros governantes.Leia
mais (01/24/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/01/a-vacina-deu-a-medida-debolsonaro.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes

Data: 2021-01-25 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 25 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (25), na qual São Paulo volta para a fase vermelha em função da
COVID-19, EUA retornam às negociações sobre mudanças climáticas e 53% dos
brasileiros apoiam o impeachment de Jair Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012516836837-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-25-de-janeiro-/

