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Fonte: MST
Data: 2021-01-26
Título: Da Revolta dos Malês a uma Revolução Antirracista
Descrição: A Revolta dos Malês, em Salvador, em 24 de janeiro de 1835 é 
considerada a mais importante realizada por escravos urbanos nas Américas
Url : https://mst.org.br/2021/01/26/da-revolta-do-males-a-uma-revolucao-
antirracista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 20:09:08
Título: Covid: País registra 1,2 mil mortes em 24h e Bolsonaro mente sobre total
de vacinados
Descrição: Em Rondonia, governo é suspeito de fraudar relatórios sobre número de
leitos para evitar lockdown
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/covid-pais-registra-1-2-mil-
mortes-em-24h-e-bolsonaro-mente-sobre-total-de-vacinados

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-27 03:00:00
Título: Pelo menos 10 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Pandemia piorou 
quadro já desolador. Entrevista especial com Francisco Menezes
Descrição: A conjuntura não era boa e o ano de 2019 encerrou com o fantasma da 
volta do Brasil para o Map [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606422-pelo-menos-10-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-
brasil-pandemia-piorou-quadro-ja-desolador-entrevista-especial-com-francisco-menezes

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-27 02:25:21
Título: As Forças Armadas do caos
Descrição: Militares brasileiros estão associadas ao uso da força para o 
silenciamento das consequências da miséria e do descaso. Fazem isso mais uma vez
na pandemia. Por isso, a única saída é o impeachment
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-01-26/as-forcas-armadas-do-caos.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-26 00:00:00
Título: Investigação contra Pazuello amarra Bolsonaro e militares até o fim
Descrição: Em momentos críticos, Jair Bolsonaro tenta se agarrar aos militares 
para sobreviver. Quando o Supremo estava em seu encalço, em abril do ano 
passado, o presidente protagonizou uma manifestação golpista na porta do 
quartel-general do Exército. Agora, acuado pela crise do coronavírus, ele busca 
refúgio mais uma vez nas Forças Armadas.Leia mais (01/26/2021 - 23h15)
Url :https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
bruno-boghossian/2021/01/investigacao-contra-pazuello-amarra-bolsonaro-e-militares-ate-o-
fim.shtml

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 22:47:51
Título: Militares da ativa são acusados de fraudar registro de armas no DF
Descrição: Operação da Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com o 
Exército predeu pelo nove integrantes da quadrilha nesta terça-feira
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/militares-da-ativa-sao-acusados-de-fraudar-registro-de-
armas-no-df/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 19:53:32
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Título: Evangélicos e católicos entregam pedido de impeachment de Bolsonaro na 
Câmara
Descrição: É mais um pedido de impeachment a dar entrada na Câmara dos 
Deputados.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/evangelicos-e-catolicos-entregam-pedido-de-
impeachment-de-bolsonaro-na-camara/

Fonte: Xinhua
Título: Tribunal de Contas brasileiro declara fornecimento ilegal de cloroquina 
para tratamento da COVID-19
Descricao: .... 
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/27/c_139701296.htm  

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 01:29:36
Título: PF recebe ordem para investigar Pazuello, Câmara vai instalar CPI da 
Pandemia
Descrição: A Polícia Federal recebeu oficialmente nesta terça-feira (26) a 
notificação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinando a instauração de inquérito para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pf-recebe-ordem-para-investigar-pazuello-
camara-vai-instalar-cpi-da-pandemia/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-26 00:00:00
Título: Movimentos de oposição convocam megacarreata contra Bolsonaro e decidem 
apoiar CPI da pandemia
Descrição: Em plenária realizada nesta terça-feira (26), movimentos e partidos 
de oposição decidiram convocar uma megacarreata contra Jair Bolsonaro e apoiar a
criação de uma CPI para investigar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, durante a pandemia.Leia mais (01/26/2021 - 14h24)
Url :https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
painel/2021/01/movimentos-de-oposicao-convocam-megacarreata-contra-bolsonaro-e-
decidem-apoiar-cpi-da-pandemia.shtml

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-01-26
Título: Aumento no preço do diesel eleva clima de greve entre caminhoneiros, diz
Abrava... 
Descrição: A elevação do preço do diesel anunciada pela Petrobras “aumenta a 
temperatura” dos movimentos grevistas entre os caminhoneiros, segundo avaliação 
do presidente da Associação Bra... 
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/aumento-no-preco-do-diesel-
eleva-clima-de-greve-entre-caminhoneiros-diz-presidente-da-abrava/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 02:09:04
Título: Ex-ministros do Meio Ambiente pedem socorro de chefes de Estado europeus
à população da Amazônia
Descrição: Carta assinada por 9 ex-titulares da pasta do Meio Ambiente apela por
doações da Alemanha, França e Noruega para socorrer “as populações mais frágeis 
e vulneráveis da Amazônia\, castigada pelo desmatamento e agora pelo colapso de 
saúde em meio à pandemia, confira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-ministros-do-meio-ambiente-pedem-
socorro-de-chefes-de-estado-europeus-a-populacao-da-amazonia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 23:18:52
Título: PSOL pede investigação de farra de R$ 1,8 bi que inclui chicletes e 
leite condensado
Descrição: O PSOL foi para cima da farra pantagruélica do presidente Jair 
Bolsonaro. O faminto mandatário comprou R$ 1,8 bilhão em produtos alimentícios, 
dentre os quais 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/psol-pede-investigacao-de-farra-de-r-18-bi-que-
inclui-chicletes-e-leite-condensado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-26 18:44:13
Título: Ciro Gomes vai entrar na Justiça contra Bolsonaro sobre compra de leite 
condensado: “Isso é corrupção!”
Descrição: “Enquanto isto, o povo sofre sem oxigênio, sem auxílio e sem 
vacinas!”, completou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-vai-entrar-na-justica-
contra-bolsonaro-sobre-compra-de-leite-condensado-isso-e-corrupcao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 08:40:25
Título: Portal Transparência, do governo federal, sai do ar após denúncias sobre
gastos de R$ 15 milhões em leite condensado
Descrição: Lançado em 2004, no governo Lula, portal saiu misteriosamente do ar 
quando internautas começaram a levantar informações sobre fornecedores de 
compras com valores exorbitantes do governo.  Empresa de esposa e filho de 
pastor do Rio teriam contratos de R$ 37 milhões com o governo, sendo R$ 12 
milhões com as Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/portal-transparencia-do-governo-federal-sai-
do-ar-apos-denuncias-sobre-gastos-de-r-15-milhoes-em-leite-condensado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 00:16:49
Título: Governo Bolsonaro pagou R$ 162 por caixa de leite condensado em compra 
sem licitação
Descrição: Dado consta em processo disponível no Portal da Transparência, 
produto é encontrado valores ao redor R$ 6 em supermercados, compra gerou 
indignação em redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-pagou-r-162-por-caixa-de-leite-
condensado-em-compra-sem-licitacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 03:11:12
Título: Fomento à pesquisa do CNPq terá R$ 22 milhões em 2021, leite condensado,
R$ 15 milhões
Descrição: A pesquisadora e professora da UFRJ Ivana Bentes comparou os dois 
gastos e ironizou a situação, lembrando o famoso editorial do Estadão: “uma 
escolha muito difícil”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fomento-a-pesquisa-do-cnpq-tera-r-22-
milhoes-em-2021-leite-condensado-r-15-milhoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 22:03:31
Título: É preciso bloquear a farra dos bancos com verbas públicas para pagar o 
novo auxílio emergencial
Descrição: O ministro da Economia, Paulo Guedes, o Rolando Lero, disse nesta 
terça-feira (26) que é necessário bloquear gastos com Saúde, Educação e 
Segurança Pública, por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/e-preciso-bloquear-a-farra-dos-bancos-com-
verbas-publicas-para-pagar-o-novo-auxilio-emergencial/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-27 01:01:00
Título: SAAB e Suécia assinam dois contratos para corvetas de última geração 
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/naval/noticia/39431/SAAB-e-Suecia-assinam-
dois-contratos-para-corvetas-de-ultima-geracao-/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-01-26 22:59:00
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Título: Taurus entrega armas para o Ministério da Defesa
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/39430/Taurus-entrega-armas-para-o-
Ministerio-da-Defesa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 20:14:38
Título: Artigo | O mundo pandemia e o pós-pandemia do agronegócio
Descrição: A engenheira agrônoma Carla Sánchez analisa os impactos da pandemia 
de covid para a produção agrícola na América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/artigo-o-mundo-pandemia-e-o-pos-
pandemia-do-agronegocio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 19:33:51
Título: Bares históricos de São Paulo lutam para sobreviver à pandemia de covid-
19
Descrição: Delivery é uma das estratégias mais utilizadas por restaurantes que 
precisaram fechar o atendimento presencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/bares-historicos-de-sao-paulo-
lutam-para-sobreviver-a-pandemia-de-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 18:03:48
Título: Mortes por covid-19 comprometem renda das famílias e podem elevar taxa 
de desemprego
Descrição: Além do sofrimento humano, óbitos causam prejuízo bilionário – que 
deve se agravar com o fim do auxílio emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/mortes-por-covid-19-comprometem-
renda-das-familias-e-podem-elevar-taxa-de-desemprego
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 17:13:44
Título: Laerte é internada na UTI e família tranquiliza fãs: “Ainda não é grave”
Descrição: Cartunista comunicou que estava contaminada no último dia 21 de 
janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/laerte-e-internada-na-uti-e-
familia-tranquiliza-fas-ainda-nao-e-grave
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 15:14:02
Título: Artigo | Ler Saffioti é cultivar o pensamento feminista para construir 
novos tempos
Descrição: No mês que marcaaniversário de nascimento e morte da feminista 
marxista, pesquisadoras apresentam dossiê sobre sua obra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/artigo-ler-saffioti-e-cultivar-
o-pensamento-feminista-para-construir-novos-tempos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 14:34:24
Título: Avá-Guaranis ocupam posto em Guaíra (PR) contra precariedade da saúde 
indígena
Descrição: Lideranças reivindicam mais profissionais para o Polo Base de Saúde 
do município, além de vacinação contra covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/ava-guaranis-ocupam-posto-em-
guaira-pr-contra-precariedade-da-saude-indigena
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-26 09:41:38
Título: Realizado de forma virtual, Fórum Social Mundial vai até o próximo dia 
31
Descrição: \Qual mundo queremos? Não é o de Davos!\, foi tema de painel global 
com participação de lideranças mundiais
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/26/realizado-de-forma-virtual-
forum-social-mundial-vai-ate-dia-31
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 15:21:14
Título: Bolsonaro diz que governo apoia ‘privatização’ de vacinas por empresas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira 
(26) que o governo federal assinou uma carta de intenções favorável à compra de 
33 milhões 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-diz-que-governo-apoia-
compra-de-vacinas-por-empresas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 14:51:21
Título: Para conter racismo, Biden adota medidas contra as prisões privatizadas 
nos EUA
Descrição: O presidente dos EUA Joe Biden deve emitir novas ações executivas 
nesta terça-feira (26), reduzindo o uso de prisões privadas e estabelecendo 
novos limites para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/para-conter-racismo-biden-adota-
medidas-contra-as-prisoes-privatizadas-nos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 13:30:12
Título: Todos já querem tirar Bolsonaro, diz Gleisi Hoffmann, a musa do 
impeachment
Descrição: A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), musa do 
impeachment, disse que todos já querem tirar o presidente Jair Bolsonaro do 
cargo. Pelo Twitter, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/todos-ja-querem-tirar-bolsonaro-
diz-gleisi-hoffmann-a-musa-do-impeachment/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 13:04:44
Título: Ataques de Bolsonaro à China prejudicam vacinação contra a Covid-19 no 
Brasil, aponta jornal francês
Descrição: O jornal Les Echos desta terça-feira (26) traz uma matéria sobre as 
consequências dos ataques do governo brasileiro à China. As críticas frequentes 
do presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/ataques-de-bolsonaro-a-china-
prejudicam-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil-aponta-jornal-frances/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-26 11:59:42
Título: Bolsonaro ensaia aderir ao ‘fique em casa’ depois de afagar a China
Descrição: 62% dos brasileiros são contrários à volta das aulas presenciais, diz
Paraná Pesquisas A Paraná Pesquisas afirma que 62% dos brasileiros são 
contrários à volta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/62-dos-brasileiros-sao-contrarios-
a-volta-das-aulas-presenciais-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-27 09:00:35
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde A administração de Biden impulsionará a alocação de vacinas dos
Estados: AP Vacina Biden Boost Chris Hayes pede investigação formal sobre a 
falha de Trump Covid Mais de 300 manchetes mais Casal de Vancouver é multado 
após voar para uma cidade remota para vacinação 84 NYT&gt, Página inicial do 
NYTimes.compor Jacey Fortin/ 25min Um aumento nos suicídios de [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-229/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-27 00:40:55
Título: GGN Covid: EUA e Europa são as regiões mais afetadas pela segunda onda
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Descrição: Portugal, Israel, República Tcheca, Espanha e Líbano registraram os 
maiores aumentos per capita de novos casos. Entre as 10 maiores altas de novos 
casos, 7 são de países africanos. As cinco regiões da Organização Mundial de 
Saúde registram altas expressivas de novos casos. No mapa de novos casos per 
capita, percebe-se a maior incidência nos [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-eua-e-europa-sao-as-regioes-
mais-afetadas-pela-segunda-onda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-27 00:32:01
Título: GGN Covid: no Brasil, média de óbitos aproxima-se dos picos da primeira 
onda
Descrição: A média diária semanal de óbitos, nesta terça-feira, chegou a 1.055 
casos, aproximando-se dos recordes da primeira onda  1.097 em 25 de julho e 1074
em 26 de julho. Na variação de 14 dias, 17 estados registraram crescimento, 11 
deles com alta intensidade. Os índices de mortalidade média semanal explodiram 
no Rio de Janeiro, [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-no-brasil-media-de-obitos-
aproxima-se-dos-picos-da-primeira-onda/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 20:14:47
Título: Mundo pós pandemia: Ricos mais ricos e pobres mais pobres
Descrição: Relatório internacional lançado pela Oxfam mostra os números da 
desigualdade com a pandemia do Coronavírus.
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/mundo-pos-pandemia-ricos-mais-
ricos-e-pobres-mais-pobres/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 17:32:30
Título: AstraZeneca nega venda de vacinas para o setor privado
Descrição: A informação coloca um fim no plano de empresários brasileiros 
anunciado na semana passada. Eles afirmaram estar negociando 33 milhões de doses
da vacina com a gigante europeia
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/astrazeneca-nega-venda-de-vacinas-para-o-
setor-privado/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-26 16:51:00
Título: Comunidade indígena em Paraty enfrenta ameaças de moradores e descaso de
autoridades
Descrição: A vice-cacique Neusa Kunhã, da Aldeia de Tekoha Dje'y, relata ao GGN 
o drama vivido pela comunidade indígena, mesmo com o direito à terra reconhecido
pela Funai. Assista
Url :https://jornalggn.com.br/politica/comunidade-indigena-em-paraty-enfrenta-
ameacas-de-moradores-e-descaso-de-autoridades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 09:38:43
Título: Delegado que investigou facada em Bolsonaro processa bolsonaristas por 
ameaças e fake news
Descrição: Rodrigo Morais passou a ser atacado após investigações concluírem que
atentado contra o presidente não teve mandante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delegado-que-investigou-facada-em-
bolsonaro-processa-bolsonaristas-por-ameacas-e-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 09:15:38
Título: Mourão considera difícil Bolsonaro convidá-lo para vice em 2022: “Não há
conversas seguidas entre nós”
Descrição: Vice-presidente, Hamilton Mourão lamentou o distanciamento e disse 
que \faz falta\ a conversa com Bolsonaro. \Até para eu entender em determinados 
momentos o que eu preciso fazer\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mourao-considera-dificil-
bolsonaro-convida-lo-para-vice-em-2022-nao-ha-conversas-seguidas-entre-nos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 03:11:12
Título: Fomento à pesquisa do CNPq terá R$ 22 milhões em 2021, leite condensado,
R$ 15 milhões
Descrição: A pesquisadora e professora da UFRJ Ivana Bentes comparou os dois 
gastos e ironizou a situação, lembrando o famoso editorial do Estadão: “uma 
escolha muito difícil”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fomento-a-pesquisa-do-cnpq-tera-r-22-
milhoes-em-2021-leite-condensado-r-15-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-26 23:51:23
Título: Disney retira 5 desenhos clássicos de sua plataforma de streaming por 
alusões racistas
Descrição: Empresa decidiu remover do catálogo de Disney+ as versões animadas de
“Dumbo”, “Peter Pan”, “A Dama e o Vagabundo”, “Mogli, o Menino Lobo” e 
“Aristogatos”. Entenda os motivos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/disney-retira-5-desenhos-classicos-de-
sua-plataforma-de-streaming-por-alusoes-racistas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-26 22:32:22
Título: “Bacurau” é indicado ao principal prêmio do cinema independente do mundo
Descrição: Longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles concorrerá a 
melhor filme internacional no Spirit Awards
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bacurau-e-indicado-ao-principal-
premio-do-cinema-independente-do-mundo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-26 14:00:04
Título: Por que não aceito em silêncio o bloqueio de minha conta pelo Twitter
Descrição: Jornalista elenca 10 razões pelas quais resiste ao cerco da rede 
social. Ele diz que cumpriu as regras da plataforma. The post Por que não aceito
em silêncio o bloqueio de minha conta pelo Twitter appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/26/por-que-nao-aceito-em-silencio-o-
bloqueio-de-minha-conta-pelo-twitter/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-27 06:51:01
Título: 'Kit covid é kit ilusão': os dados que apontam riscos e falta de 
eficácia do 'tratamento precoce'
Descrição: Durante a Peste Negra que assolou a Europa no século 14, os médicos 
recorreram aos mais diversos \tratamentos\ para lidar com as doenças. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/kit-covid-kit-ilusao-os-dados-que-
apontam-riscos-falta-de-eficacia-do-tratamento-precoce-24856727
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-27 06:00:26
Título: Com fila de pacientes de Covid, Rondônia alerta ministério sobre leitos 
inativos por falta de médicos
Descrição: Com a rede de saúde em colapso e pacientes de Covid na fila, o 
governo de Rondônia pediu socorro ao Ministério da Saúde para o envio de pelo 
menos 30 médicos ao estado.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/com-fila-de-pacientes-de-covid-
rondonia-alerta-ministerio-sobre-leitos-inativos-por-falta-de-medicos-24856473
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-27 08:47:42
Título: Impeachment: o que levou direita e esquerda às ruas pela saída de 
Bolsonaro
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Descrição: Conversando com lideranças dos diversos movimentos, a BBC News Brasil
encontrou como motivação em comum na defesa da queda do presidente a indignação 
com a falta de uma ampla campanha de vacinação para imunizar a população contra 
o coronavírus, além do agravamento da crise com a escassez de oxigênio em Manaus
e outras cidades do Norte do país para tratar pacientes com covid-19, o que já 
levou dezenas de pessoas a morrerem sufocadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55823957
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-26 10:45:59
Título: Greve dos caminhoneiros: 'Esse é o pior governo que o Brasil já teve', 
diz líder de paralisação que largou a boleia após 27 anos
Descrição: Greve chamada para 1º de fevereiro não deve acontecer, avalia 
Wanderlei Dedeco.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55805368
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-27 09:57:43
Título: Protesto histórico de agricultores na Índia bloqueia capital com 
tratores contra reformas
Descrição: Os atos contra as novas leis agrícolas se tornaram violentas depois 
que fazendeiros romperam as barricadas para entrar em Nova Déli e o monumento do
Forte Vermelho.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-55821167
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-26 22:41:29
Título: Todos os brasileiros estão com seus dados à venda e há muito pouco o que
se pode fazer para se proteger
Descrição: Megavazamento expõe 223 milhões de CPFs e promete ficha completa em 
troca de bitcoins. Caso é prova de fogo para a recém-criada Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-26/todos-os-brasileiros-estao-com-
seus-dados-a-venda-e-ha-muito-pouco-o-que-se-pode-fazer-para-se-proteger.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-26 20:53:00
Título: Câmara examina proposta que dá autonomia ao Banco Central
Descrição: Deputado Celso Maldaner, relator de um dos projetos, acredita que 
medida daria mais segurança aos investidores
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/723360-camara-examina-proposta-que-da-
autonomia-ao-banco-central/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-26 20:45:00
Título: Projeto institui Política Nacional de Educação Digital
Descrição: Proposta também prevê plano de acesso à internet para população 
excluída e programa de qualificação digital para trabalhadores
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/723363-projeto-institui-politica-
nacional-de-educacao-digital/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-27 06:06:31
Título: Biden endossa solução de 2 Estados, mas mantém 'apoio firme' a Israel, 
diz embaixador dos EUA
Descrição: Embaixador interino dos EUA na ONU, Richard Mills, anunciou que a 
administração Biden endossa a solução de dois Estados entre Israel e a 
Palestina, mas \manterá seu apoio firme\ aos israelenses.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021012716849210-biden-
endossa-solucao-de-2-estados-mas-mantem-apoio-firme-a-israel-diz-embaixador-dos-
eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-27 06:00:00
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 27 de janeiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quarta-feira 
(27), marcada por mais um pedido de impeachment de Bolsonaro, pelo atraso 
mundial no fornecimento de vacinas e pela prorrogação de acordo de controle de 
armas nucleares entre EUA e Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012716848975-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-27-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-27 00:27:17
Título: General de Israel afirma que militares estão renovando os planos 
operacionais contra o Irã
Descrição: Em entrevista nesta terça-feira (26), o principal general de Israel 
falou que o país está revendo seus planos operacionais contra o Irã e afirmou 
que qualquer retorno dos EUA a um acordo nuclear de com Teerã seria \errado\.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021012716848337-general-
de-israel-afirma-militares-que-estao-renovando-os-planos-operacionais-contra-o-
ira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-26 23:38:46
Título: Argentina e Chile querem construir um cabo óptico submarino para Oceania
e Ásia
Descrição: O presidente do Chile, Sebastián Piñera, em encontro com seu homólogo
da Argentina, Alberto Fernández, confirmou que ambas nações estão comprometidas 
com a possibilidade de construir um cabo óptico submarino que unirá os dois 
países com Austrália, Nova Zelândia e Ásia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021012616848243-argentina-e-chile-
querem-construir-um-cabo-optico-submarino-para-oceania-e-asia/
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Título: Arquivo da CIA sobre experimentos de ESP russos lançado - mas você sabia
disso, não é?
Descrição: O memorando desclassificado detalha a pesquisa de dois cientistas 
russos na década de 1980, alegando que um "aperfeiçoou seu método" de percepção 
extra-sensorial. Em um memorando recentemente desclassificado, agentes da CIA em
1991 descreveram dois cientistas russos que estavam conduzindo experimentos 
sobre percepção extra-sensorial, conhecido como ESP, que é o capacidade de obter
informações ou influenciar objetos físicos, usando apenas a mente. Relacionados:
Colheres tortas, discos voadores e burros de controle remoto: explicados mitos 
militares | Mark Pilkington Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/27/russian-esp-experiments-
cia-memo
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