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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-25 12:40:34
Título: Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma “estratégia institucional de 
propagação do coronavírus”
Descrição: Ao analisar 3.049 normas federais produzidas em 2020, a Faculdade de 
Saúde Pública da USP e a Conectas Direitos Humanos mostram por que o Brasil já 
superou mais de 212.000 mortes por covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/pesquisa-revela-que-bolsonaro-
executou-uma-estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-25 08:26:04
Título: Dois anos após crime de Brumadinho, Vale se recusa a pagar valor 
definido pelo Estado
Descrição: “Empresa criminosa é vista como parceira”, diz integrante do MAB, que
critica transferência do caso para 2ª instância
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/25/dois-anos-apos-crime-de-
brumadinho-vale-se-recusa-a-pagar-valor-definido-pelo-estado

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 19:40:52
Título: Crime da Vale em Brumadinho: Documento do MAB apresenta balanço sobre os
dois anos de luta
Descrição: Relatório elaborado pelo movimento traz um balanço dos principais 
elementos envolvidos desde o rompimento da barragem que afetou toda a bacia do 
Rio Paraopeba
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/crime-da-vale-em-brumadinho-
documento-do-mab-apresenta-balanco-sobre-os-dois-anos-de-luta/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-25 13:22:31
Título: Como um agrotóxico usado na Guerra do Vietnã está destruindo videiras na
Campanha Gaúcha
Descrição: Usado em substituição ao glifosato, produto químico que é um dos 
componentes do 'agente laranja' é usado contra pragas da soja no Estado — mas, 
levado pelo vento, contamina vinhedos
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55712264

Fonte: New York Times
Data: 2021-01-25 23:19:00
Título: Bolsonaro diminuiu as vacinas. Agora o Brasil tem poucas doses.
Descrição: O país está pagando um preço pela lenta busca de vacinas contra o 
coronavírus por seu líder desde o início. Esse lapso pode prejudicar a 
capacidade do Brasil de lutar contra variantes preocupantes à medida que os 
casos aumentam.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/americas/brazil-covid-variants-
vaccinations.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-01-25
Título: Lava Jato quer recorrer ao STF e impedir acesso de Lula a mensagens da 
Vaza Jato... 
Descrição: Sete procuradores da República, ex-integrantes e atuais membros da 
força-tarefa da Lava Jato, pediram na sexta 22 para ingressarem como assistentes
de acusação na ação penal da Operação Spoofing – investigação que mira grupo de 
hackers que invadiu …
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Url : https://www.cartacapital.com.br/justica/lava-jato-quer-recorrer-ao-stf-e-
impedir-acesso-de-lula-a-mensagens-da-vaza-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 18:14:42
Título: Com reajuste de preços, média da gasolina em São Paulo chega a R$ 4,31 o
litro
Descrição: Em quase todos os estados a média supera os R$ 4, em 5 estados, a 
gasolina premium supera os R$7 por litro na média
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-reajuste-de-precos-media-da-
gasolina-em-sao-paulo-chega-a-r-431-o-litro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 13:15:21
Título: Óleo Diesel no Brasil é um dos mais caros do mundo, diz estudo
Descrição: Segundo levantamento do INEEP, o diesel comercializado no Brasil é 
mais caro do que países como Estado Unidos e Reino Unido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/oleo-diesel-no-brasil-e-um-dos-mais-
caros-do-mundo-diz-estudo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-25 20:17:18
Título: Covid-19: Após cinco meses, país volta a registrar mais de 7 mil mortes 
por semana
Descrição: Número total de óbitos no país desde o início da pandemia ultrapassa 
217 mil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/25/covid-19-apos-cinco-meses-pais-
volta-a-registrar-mais-de-7-mil-mortes-por-semana
 
Fonte: Luis Nassif – GGN
Título: Vídeo - Pesquisadora da USP que acaba de liderar a realização de um 
trabalho de listagem e análise dos atos, formais ou não, de Bolsonaro na questão
da pandemia, para identificação de sua política de governo na área da saúde. Ou,
mais precisamente, contra a saúde...
Descrição: Trabalhos como esse, meticulosos e criteriosos, ajudam a clarear o 
plano da política, onde está a chave da mudança. Pegar essa chave e usá-la é 
outro capítulo, mas o fato é que começa-se a enxergar o "rei nu" 
Url : https://www.youtube.com/watch?v=1qo8k_xPoVo&feature=youtu.be

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 15:47:22
Título: Bolsonaro cometeu atentado contra a Constituição na pandemia, diz Pedro 
Serrano ao defender impeachment
Descrição: Para o jurista, Bolsonaro foi o único presidente desde a Constituição
de 1988 a de fato merecer um processo de impedimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-cometeu-atentado-contra-a-
constituicao-na-pandemia-diz-pedro-serrano-ao-defender-impeachment/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-25 00:00:00
Título: Queda de popularidade de Bolsonaro é maior na população de baixa renda, 
diz Datafolha
Descrição: A queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro é maior entre a 
população de baixa renda, segundo levantamento do Datafolha. Entre os 
brasileiros com renda de até dois salários mínimos mensais, a reprovação ao 
governo passou de 26% para 41%.Leia mais (01/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/queda-de-popularidade-de-bolsonaro-e-maior-na-
populacao-de-baixa-renda-diz-datafolha.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 09:59:14
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Título: Valor Econômico diz que banqueiros e empresários estão insatisfeitos com
Bolsonaro
Descrição: Jornal cita \alto executivo da Faria Lima\ que participa de lives com
Bolsonaro e banqueiro que teria dito que \infelizmente, incompetência não é 
suficiente para o pedido de impeachment”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/valor-economico-diz-que-
banqueiros-e-empresarios-estao-insatisfeitos-com-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 15:53:58
Título: Jornal francês Le Monde destaca participação inédita de eleitores de 
Bolsonaro nas manifestações por impeachment
Descrição: O jornal Le Monde destaca nesta segunda-feira (25) o aumento da 
rejeição de parte da direita ao presidente Jair Bolsonaro. A decepção de seus 
eleitores, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/jornal-frances-le-monde-destaca-
participacao-inedita-de-eleitores-de-bolsonaro-nas-manifestacoes-por-
impeachment/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 22:46:21
Título: Crise em Manaus: Lewandowski abre inquérito contra Pazuello e determina 
interrogatório do ministro
Descrição: Pedido de abertura de inquérito havia sido feito pela PGR, que aponta
omissão do Ministério da Saúde no colapso da capital amazonense
Url :https://revistaforum.com.br/politica/crise-em-manaus-lewandowski-abre-
inquerito-contra-pazuello-e-determina-interrogatorio-do-ministro/

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-25 20:25:00
Título: Maia defende CPI para investigar possíveis crimes de Pazuello na gestão 
da pandemia
Descrição: “Pela incompetência e irresponsabilidade do ministro da Saúde, vamos 
ter um crescimento abaixo de 3%\, disse
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/723147-maia-defende-cpi-para-investigar-
possiveis-crimes-de-pazuello-na-gestao-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 09:52:10
Título: Secretário de Comunicação de Bolsonaro pede demissão de Pazuello por má 
gestão da pandemia
Descrição: Fabio Wajngarten culpa o ministro por dificuldades na negociação com 
a Pfizer para compra da vacina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secretario-de-comunicacao-de-
bolsonaro-pede-demissao-de-pazuello-por-ma-gestao-da-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-25 16:32:58
Título: Entidades lançam campanha para levar oxigênio e alimentos a povos 
indígenas de Manaus
Descrição: Fundo Brasil e Coiab vão distribuir 174 cilindros de oxigênio na 
pandemia, doações em dinheiro podem ser feitas online
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/25/entidades-lancam-campanha-para-
levar-oxigenio-e-alimentos-a-povos-indigenas-de-manaus
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 00:33:26
Título: Presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas faz apelo dramático, 
assista
Descrição: O presidente do sindicato dos médicos do Amazonas, Mário Vianna, fez 
um apelo dramático em vídeo sobre o caos na saúde pública do estado. Ele 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/presidente-do-sindicato-dos-
medicos-do-amazonas-faz-apelo-dramatico-assista/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 21:36:39
Título: Oposição fará ato na Câmara para apresentar novo pedido de impeachment 
contra Bolsonaro
Descrição: Pesquisa recente aponta que maioria da população já é a favor do 
impeachment e Baleia Rossi, candidato a sucessor de Maia na presidência da 
Câmara, diz que vai analisar pedidos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-fara-ato-na-camara-para-
apresentar-novo-pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 10:00:19
Título: Bolsonaro entra finalmente no seu inferno astral, por Luis Nassif
Descrição: A soma de crise econômica, fracasso da política de saúde, 
incapacidade de conduzir as tais reformas chegaram, finalmente, ao centro da 
questão: a governabilidade. Daqui para frente, Bolsonaro terá que conviver com 
pressões continuadas e perda de apoio.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/bolsonaro-entra-finalmente-no-seu-
inferno-astral-por-luis-nassif/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-25 18:21:49
Título: Ataques de família Bolsonaro e aliados à imprensa chegaram a 580 em 2020
Descrição: Pesquisa é da ONG Repórteres sem Fronteiras, que registra 409 casos 
protagonizados somente pelo clã presidencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/25/ataques-de-familia-bolsonaro-e-
aliados-a-imprensa-chegaram-a-580-em-2020

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 22:28:03
Título: Em 2020, Governo Bolsonaro gastou R$ 15 milhões em leite condensado
Descrição: Dados do Metrópoles apontam que o Executivo gastou R$ 1,8 bilhão em 
supermercado no último ano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-2020-governo-bolsonaro-gastou-r-15-
milhoes-em-leite-condensado/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 21:00:24
Título: Joice Hasselmann compara Bolsonaro à  Suzane Von Richthofen
Descrição: A bolsonarista arrependida, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), 
comparou o presidente Bolsonaro (sem partido) com a assassina dos próprios pais,
Suzane Von Richthofen. SE A PÁTRIA 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/joice-hasselmann-compara-bolsonaro-
a-suzane-von-richthofen/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 00:19:53
Título: STF fará história ao decretar que Moro é parcial, dizem juristas [vídeo]
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma oportunidade histórica de 
fazer justiça e votar a favor da suspeição do ex-juiz Sergio Moro e declará-lo 
parcial 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/stf-fara-historia-ao-decretar-que-
moro-e-parcial-dizem-juristas-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 21:44:57
Título: Justiça arquiva notícia de fato contra Moro sobre suposta corrupção 
passiva
Descrição: A 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal determinou, em 
decisão assinada nesta segunda-feira (25/1), o arquivamento da notícia de fato 
aberta após o deputado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/justica-arquiva-noticia-de-fato-
contra-moro-sobre-suposta-corrupcao-passiva/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 17:14:24
Título: União Europeia não reconhece mais Juan Guaidó como presidente interino 
da Venezuela
Descrição: Apesar da resolução do Parlamento Europeu da semana passada para que 
os governos da UE mantenham a posição de indicar Guaidó como chefe de Estado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/uniao-europeia-nao-reconhece-mais-
juan-guaido-como-presidente-interino-da-venezuela/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 11:54:18
Título: O impeachment de Bolsonaro ganhou as ruas no fim de semana
Descrição: Cada um no seu quadrado, mas todos contra Bolsonaro. Foi assim o 
último finalmente semana. Esquerda e direita fizeram carreatas no sábado (23) e 
domingo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/o-impeachment-de-bolsonaro-ganhou-
as-ruas-no-fim-de-semana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-25 10:03:59
Título: Treta com a privatização derruba o presidente da Eletrobras
Descrição: A resistência ao processo de privatização da Eletrobras (Centrais 
Elétricas Brasileiras S/A) derrubou o presidente da companhia Wilson Ferreira 
Junior, que renunciou ao cargo alegando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/treta-com-a-privatizacao-derruba-o-
presidente-da-eletrobras/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 09:26:08
Título: Manchetes dos jornais da Europa
Descrição: Saúde Covid19. Variante brasileira do coronavírus detetada pela 
primeira vez nos EUA 28 Expresso 24min Se não estabelecermos solidariedade entre
as vítimas e vencedores da pandemia, pagaremos o preço coletivo 2K Le Monde.fr  
Actualités et Infos en Fra Dia da Austrália: milhares desafiam as regras da 
Covid em protestos do &#8216,Dia da Invasão&#8217, Mais de 200 BBC News  
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-228/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 09:00:53
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde Dr. Fauci fala sobre ameaças contra ele e sua família 72 
CNN.com  Canal RSS  Três dos homens mais poderosos do México têm COVID-19 LA 
Times  Notícias Nacionaispor Kate Linthicum/ 27min O primeiro-ministro holandês 
condena os motins de bloqueio como &#8216,violência criminosa&#8217,. NYT&gt, 
Mundopor Thomas Em Israel, as infecções caem drasticamente após uma injeção 
[&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/manchetes-dos-jornais-dos-eua-227/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 20:48:41
Título: China destrava envio de insumos para vacinas e Bolsonaro agradece 
“sensibilidade do governo chinês”
Descrição: Butantan deve receber \nos próximos dias\ os 5,4 mil litros de 
insumos necessários para produzir mais 8 milhões de doses da Coronavac
Url :https://jornalggn.com.br/politica/china-destrava-envio-de-insumos-para-
vacinas-e-bolsonaro-agradece-sensibilidade-do-governo-chines/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 20:15:21
Título: Imunização de indígenas tem muitas fotos para poucas vacinas
Descrição: Com falta de informação e planejamento coordenado, a vacinação nos 
territórios indígenas está sem fiscalização.
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Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/imunizacao-de-indigenas-tem-muitas-
fotos-para-poucas-vacinas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 20:07:35
Título: Governo Bolsonaro planeja implodir o Sistema Único de Assistência Social
Descrição: Ministério quer substituir assistentes sociais por um aplicativo. 
Plano, encabeçado por agentes da ABIN e da PF, deve impactar em todos os 
programas
Url :https://jornalggn.com.br/politica/governo-bolsonaro-planeja-implodir-o-
sistema-unico-de-assistencia-social/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 19:48:40
Título: Bolsonaro apoia fala de presidente do TJMS contra isolamento social: 
“palhaçada midiática”
Descrição: Novo presidente do TJ do Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar, 
chamou os defensores do isolamento social de \irresponsável\, \covarde\ e \
picareta\
Url :https://jornalggn.com.br/crise/bolsonaro-compartilha-fala-de-presidente-do-
tjms-contra-isolamento-social-palhacada-midiatica/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 18:50:17
Título: Contra o antipetismo para derrubar Bolsonaro, por Álvaro Miranda
Descrição: A questão é que as conjunturas mudam, as pessoas mudam, a correlação 
de forças muda – e golpes criam também hegemonias.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/contra-o-antipetismo-para-derrubar-
bolsonaro-por-alvaro-miranda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-25 18:01:17
Título: A morte de Marcelão do Trombone, um craque do choro
Descrição: Vale esse registro do Clube do Choro de BH como nossa gratidão e 
apreço.
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/a-morte-de-marcelao-do-trombone-um-craque-
do-choro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-26 09:39:28
Título: Covid-19: Em retrocesso, Brasil tem média de mortos semelhante ao do 
pico da pandemia, em julho de 2020
Descrição: Política negacionista de Bolsonaro levou o Brasil a registrar média 
de 1.055 mortes pela Covid-19 nos últimos sete dias
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/covid-19-em-retrocesso-brasil-tem-
media-de-mortos-semelhante-ao-do-pico-da-pandemia-em-julho-de-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-26 00:31:01
Título: “Parasitismo”: Doria desmente Bolsonaro e diz que foi governo de SP que 
liberou insumos com a China
Descrição: Pouco antes, Bolsonaro havia parabenizado ministros pelo \empenho\ em
articular com a China a importação de insumos para a produção da Coronavac
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parasitismo-doria-desmente-bolsonaro-
e-diz-que-foi-governo-de-sp-que-liberou-insumos-com-a-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-26 00:23:47
Título: “Bovid-19”: variante brasileira do coronavírus preocupa o mundo
Descrição: Imprensa internacional questiona se a nova cepa surgida em Manaus 
coloca em xeque a \imunidade de rebanho\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/bovid-19-variante-
brasileira-do-coronavirus-preocupa-o-mundo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 21:01:50
Título: Ex-presidenta acusa jornalista de ser cúmplice da tragédia que levou a 
Bolsonaro
Descrição: No #ElesNão do Jornal da Fórum, Cynara Menezes, Ivana Bentes e Laura 
Capriglione falam do passa-fora dado pela ex-presidenta Dilma Rousseff em Miriam
Leitão, do jornal O Globo, após artigo em que a jornalista defende que, se 
Bolsonaro não sofrer impeachment, o dela foi injusto. E mais: o evento de João 
Doria com Temer, FHC [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ex-presidenta-acusa-jornalista-de-ser-
cumplice-da-tragedia-que-levou-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 20:45:31
Título: Reinaldo Azevedo e João Pedro Stédile do MST trocam “afagos” no Twitter
Descrição: Jornalista sugeriu que o Ministério da Economia deveria ser \ocupado 
pelo MST\ por ser \o latifúndio improdutivo mais caro do país\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/reinaldo-azevedo-e-joao-pedro-
stedile-do-mst-trocam-afagos-no-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 20:43:50
Título: Em primeira coletiva do ano, Paulo Guedes contraria Bolsonaro: 
“vacinação em massa é decisiva”
Descrição: Mesmo sem citar nome, o ministro criticou João Doria: “Tem muita 
gente subindo em cadáveres para fazer política e isso não é bom. A população e 
os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/em-primeira-coletiva-do-ano-paulo-
guedes-contraria-bolsonaro-vacinacao-em-massa-e-decisiva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 19:43:38
Título: Spike Lee diz que Trump “entrará para a história com gente como Hitler”
Descrição: Ele disse ainda que os apoiadores do ex-presidente ficarão marcados 
como aqueles “do lado errado da história”
Url :https://revistaforum.com.br/global/spike-lee-diz-que-trump-entrara-para-a-
historia-com-gente-como-hitler/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 18:56:44
Título: “Presidentes foram desrespeitosamente presos por menos”, diz Kalil sobre
gestão de Bolsonaro na pandemia
Descrição: Apesar de criticar a condução da pandemia pelo Governo Federal, o 
prefeito de Belo Horizonte descarta impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidentes-foram-desrespeitosamente-
presos-por-menos-diz-kalil-sobre-gestao-de-bolsonaro-durante-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 18:37:31
Título: Fernando Morais conta como foi tratado contra a Covid-19 em Cuba
Descrição: \Nada do que fizemos ou viermos a fazer por Cuba e pela Revolução 
Cubana retribuirá, nem minimamente, o zelo científico e o carinho\, diz o 
escritor que estava na comitiva junto com o ex-presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/global/fernando-morais-conta-como-foi-tratado-
contra-a-covid-19-em-cuba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 17:11:53
Título: Com 98% dos leitos de UTI ocupados, prefeita de Bauru dribla fase 
vermelha e libera atividades não essenciais
Descrição: Vereadora Estela Almagro (PT) vai acionar Ministério Público contra 
medidas de Suéllen Rosim (Patriotas), que ainda permite atividades não 
essenciais no próximo final de semana. Prefeita também decretou volta às aulas 
presenciais na rede municipal
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-98-dos-leitos-de-uti-ocupados-
prefeita-de-bauru-dribla-fase-vermelha-e-libera-atividades-nao-essenciais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 17:06:41
Título: Padilha pede explicações sobre gastos com avião que não decolou para 
buscar vacinas na Índia
Descrição: Chanceler indiano disse a Ernesto Araújo que não poderia enviar 
imediatamente ao Brasil uma carga de 2 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/padilha-pede-explicacoes-sobre-
gastos-com-aviao-que-nao-decolou-para-buscar-vacinas-na-india/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 16:49:42
Título: Fórum Onze e Meia #436 – 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”. Estudo 
desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (CEPEDISA) 
da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) e a 
Conectas Direitos Humanos analisou todas as normas federais [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
436-pesquisa-da-usp-comprova-que-bolsonaro-cometeu-genocidio-institucional-na-
pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 16:16:05
Título: Pedro Serrano pede “CPI do Genocídio” e diz que oposição erra ao não 
aprová-la
Descrição: \Quem vai ser contra investigar? Só quem teme\, disse o jurista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pedro-serrano-pede-cpi-do-genocidio-e-
diz-que-oposicao-erra-ao-nao-aprova-la/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 14:24:34
Título: Ricos vão demorar nove meses e pobres dez anos para recuperar perdas da 
pandemia, diz relatório
Descrição: A conclusão é do documento “O Vírus da Desigualdade”, da Oxfam, que 
indica que os dez maiores bilionários acumularam US$ 540 bilhões, o suficiente 
para pagar pela vacina para todo o mundo
Url :https://revistaforum.com.br/global/ricos-vao-demorar-nove-meses-e-pobres-
dez-anos-para-recuperar-perdas-da-pandemia-diz-relatorio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 13:03:28
Título: Líderes indígenas denunciam Bolsonaro ao Tribunal de Haia por crimes 
contra a humanidade
Descrição: Ação cita danos ambientais, assassinatos de lideranças indígenas e 
desmonte de agências de preservação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lideres-indigenas-denunciam-bolsonaro-
ao-tribunal-de-haia-por-crimes-contra-a-humanidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-25 12:14:57
Título: Políticas LGBT ganham destaque na primeira semana da gestão Biden
Descrição: Nesta segunda, o novo presidente dos EUA deve revogar medida de Trump
que proibia as pessoas transexuais de servirem as Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/politicas-lgbt-ganham-destaque-na-
primeira-semana-da-gestao-biden/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-26 05:05:22
Título: A buceta ferida e os ‘escravos’: trabalhadores de obra de arte são fruto
da abolição precária
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Descrição: Ao classificar homens negros que trabalham em obras de arte como 
“escravos”, desumanizamos duplamente pessoas que precisam trabalhar e viver 
dentro de um sistema capitalista cuja gênese já é racista.The post A buceta 
ferida e os ‘escravos’: trabalhadores de obra de arte são fruto da abolição 
precária appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/26/trabalhador-negros-escravos-abolicao-
precaria/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-25 18:05:54
Título: Eles veem execuções, mutilações e suicídio sem suporte psicológico: o 
relato de uma ex-moderadora do Facebook
Descrição: Em empresa terceirizada na Alemanha, brasileira acompanhou o 
esgotamento psicológico dos colegas de trabalho e a omissão do Facebook.The post
Eles veem execuções, mutilações e suicídio sem suporte psicológico: o relato de 
uma ex-moderadora do Facebook appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/25/eles-veem-execucoes-mutilacoes-e-
suicidio-sem-suporte-psicologico-o-relato-de-uma-ex-moderadora-brasileira-do-
facebook/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-26 07:00:16
Título: Porto Rico declara estado de emergência por violência contra as mulheres
Descrição: Nesta segunda-feira (25), Porto Rico decretou estado de emergência em
função da alta violência de gênero e estabeleceu políticas públicas para 
preveni-la e ajudar as vítimas, em uma decisão bem-vinda por organizações de 
direitos humanos neste território não incorporado dos Estados Unidos localizado 
no Caribe.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/porto-rico-declara-estado-de-emergencia-
por-violencia-contra-as-mulheres-1-24854556
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-25 20:23:18
Título: Xi Jinping alerta em Davos contra uma “nova guerra fria”, e defende 
multilateralismo em recado a Biden
Descrição: Presidente chinês defende maior papel do G20 e a cooperação na 
governança mundial para superar desafio da recuperação econômica pós-pandemia do
novo coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-25/xi-jinping-alerta-em-
davos-contra-uma-nova-guerra-fria-e-defende-multilateralismo-em-recado-a-
biden.html

Fonte: Xinhua
Título: Especial: O amor de um estudante brasileiro pela cidade de Wuhan
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/26/c_139698860.htm

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-25 00:00:00
Título: Assessor de Bolsonaro vinculado a esquema de fake news pelo Facebook 
estreia no Twitter com punição
Descrição: Vinculado pelo Facebook à criação e administração de contas falsas 
para proferir ataques a opositores de Jair Bolsonaro, o assessor presidencial 
Tércio Arnaud Tomaz criou conta no Twitter, onde tem mantido a linha de 
atuação.Leia mais (01/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/assessor-de-bolsonaro-vinculado-a-esquema-de-fake-
news-pelo-facebook-estreia-no-twitter-com-punicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-01-25 00:00:00
Título: Funcionários do Google formarão aliança sindical global
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Descrição: Funcionários do Google em todo o mundo estão formando uma aliança 
sindical, semanas depois que os trabalhadores da gigante de mecanismo de busca e
outras unidades da controladora Alphabet formaram um sindicato para escritórios 
nos Estados Unidos e Canadá.Leia mais (01/25/2021 - 13h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/01/funcionarios-do-google-formarao-alianca-sindical-global.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-25 23:16:00
Título: Projeto suspende decisão da Fundação Palmares que exclui nomes da lista 
de personalidades negras
Descrição: Fundação afirma que só fará homenagens póstumas, autora do projeto 
reclama de perseguição política
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/722372-projeto-suspende-decisao-da-
fundacao-palmares-que-exclui-nomes-da-lista-de-personalidades-negras/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-26 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 26 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as notícias mais importantes desta 
terça-feira (26), marcada pela investigação contra Pazuello por omissão no 
Amazonas, pela interrupção de parada militar em Nova Deli por protesto de 
agricultores indianos e pela liberação de insumos chineses para produzir mais 
vacinas no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012616843023-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-26-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-25 17:47:46
Título: Queda recorde no comércio Brasil-EUA foi influenciada por Trump, diz 
pesquisador
Descrição: O comércio entre Brasil e Estados Unidos teve o seu pior resultado em
11 anos ao longo de 2020, em meio à pandemia da COVID-19. Para discutir as 
razões que levaram à queda do comércio bilateral entre os países, a Sputnik 
Brasil ouviu Roberto Moll, professor de História da América na UFF.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021012516841475-queda-recorde-no-
comercio-brasil-eua-foi-influenciada-por-trump-diz-pesquisador/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-25 15:10:24
Título: Datafolha: 69% dos que receberam o auxílio emergencial não encontraram 
outra fonte de renda
Descrição: Uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que 69% dos brasileiros 
que receberam o auxílio emergencial não encontraram outra fonte de renda para 
substituir o benefício.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021012516841255-datafolha-69-dos-que-
receberam-o-auxilio-emergencial-nao-encontraram-outra-fonte-de-renda/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-25 11:58:33
Título: 'Bolsonaro desdenhou da vacina Sputnik V', diz ex-ministro da Saúde 
Alexandre Padilha  
Descrição: O Brasil não tem vacinas suficientes para inocular os 80 milhões de 
brasileiros pertencentes aos grupos prioritários e precisará incorporar mais 
vacinas estrangeiras para combater a pandemia, disse Alexandre Padilha em 
conversa com a Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021012516840280-bolsonaro-desdenhou-da-
vacina-sputnik-v-diz-ex-ministro-da-saude-alexandre-padilha--/
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