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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 14:16:32
Título: Artigo | Funk: o ritmo que vem da favela
Descrição: Um dos estilos musicais mais criminalizados do país se tornou 
principal meio de divulgação e conscientização da vacina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/artigo-funk-o-ritmo-que-vem-da-
favela
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 11:08:42
Título: Em um ano, 11,5 milhões de novos desempregados produzidos por Bolsonaro
Descrição: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Trimestral, do 
IBGE, afirma que, em um ano, 11,5 milhões de brasileiros saíram da população 
ocupada no setor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/em-um-ano-115-milhoes-de-novos-
desempregados-produzidos-por-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 16:18:41
Título: Sem auxílio emergencial, cidade na Baixada Fluminense tem fila por 
comida todos os dias
Descrição: Moradores do bairro Chatuba, em Mesquita, dependem de doações de 
instituto para lidar com o desemprego
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sem-auxilio-emergencial-cidade-na-
baixada-fluminense-tem-fila-por-comida-todos-os-dias/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 20:56:51
Título: Após colheita coletiva, feijão orgânico do MST chega a famílias carentes
no Paraná
Descrição: No total, oito toneladas de feijão agroecológico começaram a ser 
distribuídas nas periferias de Curitiba e Ponta Grossa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/apos-colheita-coletiva-feijao-
organico-do-mst-chega-a-familias-carentes-no-parana

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 15:41:41
Título: Casa de covereadora do PSOL em SP sofre ataque a tiros na madrugada 
desta quarta
Descrição: Carol Iara é a primeira covereadora intersexo eleita no país, além de
ser negra, trans e conviver com HIV
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/casa-de-covereadora-do-psol-em-
sp-sofre-ataque-a-tiros-na-madrugada-desta-quarta

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-27 17:19:25
Título: Amazônia Irrespirável
Descrição: Série de reportagens revela como o impacto da fumaça das queimadas 
associadas ao desmatamento se relaciona com a crise de Covid-19
Url :https://apublica.org/especial/amazonia-irrespiravel/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-01-27 22:00:26
Título: 'Não podemos esperar mais': Biden anuncia plano para enfrentar a crise 
climática 'existencial'
Descrição: Em uma virada de 180 graus desde o governo Trump, Joe Biden assinou 
uma série de ordens executivas para lidar com a "ameaça existencial" da crise 
climática. Biden insistiu que seu plano climático criaria milhões de novos 
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empregos "limpos" para substituir aqueles perdidos nas indústrias de carvão e 
petróleo. Biden sinaliza uma mudança radical da era Trump com ordens executivas 
sobre mudanças climáticas.
Url :https://www.theguardian.com/us-news/video/2021/jan/27/we-cant-wait-any-
longer-biden-announces-plan-to-tackle-existential-climate-crisis-video

Fonte: Xinhua
Título: Investimentos estrangeiros diretos no Brasil caem 50% em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/28/c_139704287.htm

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 19:56:11
Título: “Vai para a puta que pariu”, diz Bolsonaro à imprensa sobre leite 
condensado, veja vídeo
Descrição: O presidente reclamou da divulgação do item que custou mais de R$ 15 
milhões no carrinho de compras do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vai-para-a-puta-que-pariu-diz-
bolsonaro-a-imprensa-sobre-leite-condensado-veja-video/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 13:20:19
Título: Protesto por impeachment segue domingo com #StopBolsonaro no país e no 
mundo
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), publicou 
um novo vídeo com informes sobre os protestos vindouros pelo Fora Bolsonaro. 
Após as manifestações 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/protesto-por-impeachment-segue-
domingo-com-stopbolsonaro-no-pais-e-no-mundo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 21:59:26
Título: Em novo pedido de impeachment, oposição contabiliza 15 crimes de 
Bolsonaro
Descrição: Talíria Petrone (Psol-RJ) afirma que conduta do presidente na 
pandemia é “desastrosa” e “genocida”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/em-novo-pedido-de-impeachment-
oposicao-contabiliza-15-crimes-de-bolsonaro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 15:20:28
Título: PDT protocola notícia-crime contra Bolsonaro no STF por peculato e 
prevaricação
Descrição: Carlos Lupi e Ciro Gomes, presidente e vice-presidente nacional do 
PDT, protocolaram no Supremo Tribunal Federal (STF) notícia-crime contra o 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/pdt-protocola-noticia-crime-contra-
bolsonaro-no-stf-por-peculato-e-prevaricacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 14:54:45
Título: Ciro Gomes diz que levantou “material enorme” sobre gastos do governo 
Bolsonaro: “Pegamos o rabo da ratazana”
Descrição: Ciro Gomes anunciou que já entrou com ação no STF pedindo informações
sobre os gastos de supermercado do governo Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-diz-que-levantou-material-
enorme-sobre-gastos-do-governo-bolsonaro-pegamos-o-rabo-da-ratazana/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 14:38:21
Título: Professores de Direito da UFPR assinam manifesto por impeachment de 
Bolsonaro
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Descrição: Documento pede, urgentemente, \apuração, processamento e julgamento\ 
de crimes cometidos pelo presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/professores-de-direito-da-ufpr-
assinam-manifesto-por-impeachment-de-bolsonaro

Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-28 07:00:38
Título: Coluna | A quem interessa interromper o debate do impeachment?
Descrição: O movimento pelo impeachment começou. Isso não quer dizer que um 
processo pelo impedimento de Bolsonaro necessariamente ocorrerá. Depende de 
alguns fatores, entre eles quem será o presidente da Câmara a ser eleito na 
semana que vem. A frase que abre esta coluna indica, tão somente, que agora há 
no Brasil um claro movimento que trata explicitamente do impeachment 
presidencial. Este é o fato histórico novo, que não estava presente até, 
literalmente, o mês passado.Carreatas à esquerda e à direita ocorreram pelo país
no último fim de semana, com bandeira única de afastamento de Bolsonaro. Até 
eleitores entusiastas dele em 2018, como o MBL, o Vem Pra Rua e segmentos do 
Partido Novo engrossaram o movimento pela saída imediata de Bolsonaro, devido a 
crimes de responsabilidade cometidos, por ação ou omissão, no combate à 
pandemia. 
Url :https://epoca.globo.com/joao-villaverde/coluna-a-quem-interessa-
interromper-debate-do-impeachment-24857522
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 13:00:27
Título: Operação da PF resgata três trabalhadores em situação análoga à 
escravidão no Pará
Descrição: O caso ocorreu em São Félix do Xingu e não foram registradas prisões,
pois o dono da propriedade não se encontrava no local
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/operacao-da-pf-resgata-tres-
trabalhadores-em-situacao-analoga-a-escravidao-no-para/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 09:40:15
Título: MP aciona TCU para que investigue indícios de superfaturamento em 
compras do governo Bolsonaro
Descrição: Subprocurador-geral diz que gasto de R$ 15 milhões com leite 
condensado durante a pandemia é \descaso com o povo brasileiro\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-aciona-tcu-para-que-investigue-
indicios-de-superfaturamento-em-compras-do-governo-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 21:36:11
Título: Marinha pagou R$ 533 em lata de chantilly e gastou R$ 128 mil em paçoca
Descrição: Dados do Portal da Transparência mostram que Comando de Operações 
Navais adquiriu um spray do produto por valor 21 vezes maior que o de mercado. 
Há também R$ 128 mil em paçoquinhas, a R$ 5,45 a unidade. Elas custam menos de 
R$ 1
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marinha-pagou-r-533-em-lata-de-
chantilly-e-gastou-128-mil-em-pacoca/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-01-27 17:13:47
Título: Brasil vai encerrar programa militar contra a exploração madeireira na 
Amazônia
Descrição: RIO DE JANEIRO (AP) - A operação militar em andamento no Brasil para 
conter o desmatamento ilegal e incêndios na floresta amazônica terminará em 30 
de abril, disse o vice-presidente Hamilton Mourão no Fórum Econômico Mundial na 
quarta-feira. Mourão defendeu o sucesso da Operação Brasil Verde 2, lançada em 
maio passado e ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/27/brazil-vp-says-military-
to-leave-the-amazon-rainfo/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Montedo
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Data: 2021-01-28
Título: Na mira do TCU e da PF, ação de Pazuello incomoda Exército e já preocupa
Planalto
Descrição: O cerco ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e pela investigação da Polícia Federal, determinada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), já começa a levar preocupação ao Palácio do 
Planalto e, ao mesmo tempo, tem gerado entre generais da ativa do Exército 
apreensão de desgaste na imagem da Força.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/01/28/na-mira-do-tcu-e-da-pf-acao-de-
pazuello-incomoda-exercito-e-ja-preocupa-planalto/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 19:48:08
Título: Vem aí a “CPI do Leite Condensado” na Câmara
Descrição: “Esses números são absurdos. É preciso instaurar, com urgência, uma 
CPI para investigar esses gastos”, declarou o deputado federal Helder Salomão 
(PT-ES), ao protocolar na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/vem-ai-a-cpi-do-leite-condensado-
na-camara/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-27 00:00:00
Título: Bolsonarismo enquanto tese morreu, e viabilizar impeachment é possível, 
diz Arthur do Val
Descrição: Depois de superar expectativas na eleição municipal em São Paulo, 
quando teve mais de 520 mil votos e terminou em quinto, o deputado estadual 
Arthur do Val (Patriota), o Mamãe Falei, quer disputar o governo do estado em 
2022 e, enquanto isso, militar pelo impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro.Leia mais (01/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/01/bolsonarismo-enquanto-tese-morreu-e-viabilizar-impeachment-e-
possivel-diz-arthur-do-val.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 19:55:41
Título: \Há um conjunto de cristãos que não apoia iniciativas de Bolsonaro\, 
afirma pastora
Descrição: Lideranças religiosas apresentaram pedido de impeachment do 
presidente por “manejo criminoso das políticas sanitárias\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/ha-um-conjunto-de-cristaos-que-
nao-apoia-iniciativas-de-bolsonaro-afirma-pastora

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 00:54:13
Título: Fura fila de vacina: MP do Amazonas pede prisão do prefeito de Manaus
Descrição: David Almeida (Avante) é acusado de favorecer pessoas que não 
pertencem ao grupo prioritário da vacinação e, mesmo assim, receberam a dose 
contra a Covid-19, entre essas pessoas estão as \gêmeas milionárias\ e a 
secretária municipal de Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fura-fila-de-vacina-mp-do-amazonas-pede-
prisao-do-prefeito-de-manaus/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 19:24:44
Título: Associação de juízes federais do RS promete vacina para associados e 
seus familiares
Descrição: Entidade garantiu compra da vacina indiana Covaxin, comercialização 
fere princípios da equidade e universalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/associacao-de-juizes-federais-
do-rs-promete-vacina-para-associados-e-seus-familiares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 15:33:06
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Título: “Atalho”para privatizar Eletrobras pode ser aberto esta quinta sem aval 
do Congresso
Descrição: Mudança no estatuto será votada pelos acionistas, seguindo a cartilha
de desmonte e entrega à iniciativa privada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/atalho-para-privatizar-
eletrobras-pode-ser-aberto-esta-quinta-sem-aval-do-congresso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 13:32:08
Título: Milhares de agricultores da Índia protestam contra leis agrícolas de 
Narendra Modi
Descrição: Manifestação ocorreu em Nova Delhi nesta terça (26) em repúdio à 
reforma agrícola de Modi que beneficia empresas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/milhares-de-agricultores-da-
india-protestam-contra-leis-agricolas-de-narendra-modi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-27 08:30:17
Título: Damares gastou apenas 53% dos recursos disponíveis para o seu ministério
em 2020
Descrição: Para pesquisadora, medida enfraquece políticas públicas destinadas às
mulheres e população LGBT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/27/damares-gastou-apenas-53-dos-
recursos-disponiveis-para-o-seu-ministerio-em-2020
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 19:45:14
Título: Butantan cogita exportar vacina mesmo com escassez no Brasil
Descrição: O Instituto Butantan, ligado à Universidade de São Paulo (USP) e 
financiado pelo Governo de São Paulo, cogita vender doses da CoronaVac a outros 
países 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/butantan-cogita-exportar-vacina-
mesmo-com-escassez-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 16:57:27
Título: Alexandre Frota distribui leite condensado em lançamento de candidatura 
na Câmara, assista
Descrição: O deputado Alexandre Frota (PSDB) fez graça com o governo Bolsonaro 
ao lançar sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Ele distribuiu 
latinhas de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/alexandre-frota-distribui-leite-
condensado-em-lancamento-de-candidatura-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 14:09:50
Título: Deputado bolsonarista Daniel Silveira é retirado de voo por não usar 
máscara
Descrição: O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) foi retirado de um 
voo da Gol em Guarulhos nesta terça-feira (26) por se recusar a usar máscara de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/deputado-bolsonarista-daniel-
silveira-e-retirado-de-voo-por-nao-usar-mascara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 12:45:07
Título: Bolsonaro se lambuza de leite condensado e Portal da Transparência sai 
do ar
Descrição: O Portal da Transparência do governo federal ficou fora do do ar na 
noite desta terça-feira (26) voltando a funcionar na manhã desta quarta (27). A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-se-lambuza-de-leite-
condensado-e-portal-da-transparencia-sai-do-ar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-27 12:22:48
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Título: Israel: 900 sobreviventes do Holocausto morreram por Covid-19 em 2020
Descrição: Neste 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do 
Holocausto, o Escritório Central de Estatísticas de Israel revelou que 900 
sobreviventes do genocídio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/israel-900-sobreviventes-do-
holocausto-morreram-por-covid-19-em-2020/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 09:47:33
Título: Segunda onda: Guedes quer reeditar programa de cortes de salários e 
jornadas de trabalho
Descrição: Resistente em retomar o auxílio emergencial, o ministro da Economia 
busca reeditar o programa que foi extinto em dezembro, quando Bolsonaro afirmou 
que o Brasil estava vivendo o \finalzinho\ da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/segunda-onda-guedes-quer-
reeditar-programa-de-cortes-de-salarios-e-jornadas-de-trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 09:16:29
Título: Dallagnol tenta impedir que Lula tenha acesso a mensagens da Vaza Jato: 
“Direito à privacidade”
Descrição: Pivô de diversos vazamentos de conversas de Lula, Dallagnol, que está
fora da Lava Jato, move a ação juntamente com Januário Paludo e Laura Tessler, 
que ironizou nas conversas a morte de Marisa Letícia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/dallagnol-tenta-impedir-que-
lula-tenha-acesso-a-mensagens-da-vaza-jato-direito-a-privacidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 08:41:06
Título: Vídeo: Bolsonaro mente sobre oxigênio e diz que foi “além do que é 
obrigado a fazer” em Manaus
Descrição: A apoiador amazonense, Bolsonaro afirmou que não foi \oficiado por 
ninguém do Estado\. Em ofício ao Supremo, AGU afirma que governo federal sabia 
do \iminente colapso do sistema de saúde do Amazonas\ dez dias antes de faltar 
oxigênio em Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-bolsonaro-mente-sobre-
oxigenio-e-diz-que-foi-alem-do-que-e-obrigado-a-fazer-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 00:59:54
Título: Escritório de advocacia da Havan defende empresa que vendeu leite 
condensado ao governo
Descrição: A pequena empresa Saúde , Vida recorreu aos serviços de um escritório
conhecido como \o maior de advocacia empresarial do Brasil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/escritorio-de-advocacia-da-havan-
defende-empresa-que-vendeu-leite-condensado-ao-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 00:37:01
Título: Internautas apontam que gabarito do Enem nega racismo ou dá como certas 
alternativas preconceituosas
Descrição: Correção da prova provocou protestos em redes sociais, pedindo que 
haja revisão das respostas consideradas corretas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/internautas-apontam-que-gabarito-do-
enem-nega-racismo-ou-da-como-certas-alternativas-preconceituosas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 00:06:46
Título: “Pra enfiar no rabo”: Carlos posta foto de túnel e leite condensado logo
após Bolsonaro atacar a imprensa
Descrição: Pouco antes da postagem de Carluxo, Bolsonaro se irritou ao comentar 
o gasto milionário com leite condensado e afirmou que era para \enfiar no rabo\ 
da imprensa
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/pra-enfiar-no-rabo-carlos-posta-
foto-de-tunel-e-leite-condensado-logo-apos-bolsonaro-atacar-a-imprensa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 23:56:49
Título: Candidato de Correa lidera no Equador e mantém chances de vitória no 
primeiro turno
Descrição: Faltando apenas 11 dias para a votação, Andrés Arauz mantém mais de 
17 pontos de vantagem sobre o banqueiro Guillermo Lasso, e está a menos de 1% do
percentual necessário para ser eleito
Url :https://revistaforum.com.br/global/candidato-de-correa-lidera-no-equador-e-
mantem-chances-de-vitoria-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 23:43:39
Título: Após Amazonas, Roraima pede ajuda a Venezuela por oxigênio
Descrição: Segundo o senador Telmário Mota (PROS-RR), o estado já recebeu uma 
carga do insumo venezuelano
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apos-amazonas-roraima-pede-ajuda-a-
venezuela-por-oxigenio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 23:24:18
Título: Greve: Líder caminhoneiro diz que apelo de Bolsonaro não convence
Descrição: O presidente pediu que os motoristas abandonassem a mobilização 
grevista prevista para o dia 1º
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/greve-lider-caminhoneiro-diz-que-
apelo-de-bolsonaro-nao-convence/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 23:17:51
Título: El Salvador proibiu aborto de mais de 500 meninas grávidas em 2020
Descrição: No país centro-americano, o aborto está absolutamente proibido por 
reconhecimento dos chamados “direitos do nascituro”, semelhante ao defendido no 
Brasil pela bancada evangélica
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/el-salvador-proibiu-aborto-de-mais-de-
500-meninas-gravidas-em-2020/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 20:30:40
Título: “Fui eleita, entre outras coisas, para combater o machismo em todas as 
suas formas”, diz Monica Benicio
Descrição: Arquiteta acredita que exercer o cargo de vereadora no Rio pode 
ajudá-la a cobrar das autoridades uma solução definitiva sobre os assassinatos 
de sua esposa Marielle e de Anderson Gomes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fui-eleita-entre-outras-coisas-para-
combater-o-machismo-em-todas-as-suas-formas-diz-monica-benicio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 20:27:52
Título: “Se eu puder dar o filé mignon, dou”: 10 fatos que mostram a “mamata” do
governo Bolsonaro
Descrição: Não foi só com os milhões gastos em leite condensado e outras 
guloseimas que o governo Bolsonaro se lambuzou. Ao longo de seu mandato, o 
presidente deu inúmeras provas de que a \mamata\ é um padrão de sua gestão, 
confira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/se-eu-puder-dar-o-file-mignon-dou-10-
fatos-que-mostram-a-mamata-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 19:53:37
Título: Alice Portugal cobra explicações sobre corte de benefícios fiscais para 
pesquisa científica
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Descrição: Iniciativa do governo Bolsonaro afeta diretamente projetos do 
Butantan e Fiocruz em plena pandemia do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alice-portugal-cobra-explicacoes-sobre-
corte-de-beneficios-fiscais-para-pesquisa-cientifica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 18:58:32
Título: Fórum Social Mundial realiza ato “Fora Genocida” contra Bolsonaro
Descrição: Quintino Severo, representante da Frente Brasil Popular na 
atividade , destaca a importância da denúncia internacional contra o presidente,
o FSM completa 20 anos neste 2021 com uma programação totalmente virtual em 
razão da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/forum-social-mundial-realiza-ato-
fora-genocida-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 18:32:31
Título: Exclusivo: “Foi um atentado político”, diz Carol Iara, covereadora trans
do PSOL, após tiros disparados contra sua casa
Descrição: Câmeras de vizinho mostram um veículo parando em frente sua 
residência no momento do atentado, nesta madrugada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/exclusivo-foi-um-atentado-politico-
diz-carol-iara-covereadora-trans-do-psol-apos-tiros-disparados-contra-sua-casa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 18:20:09
Título: Petista Helder Salomão protocola pedido de CPI do Leite Condensado
Descrição: Câmara já recebeu dois pedidos de comissão para apurar gastos do 
governo Bolsonaro com alimentos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/petista-helder-salomao-protocola-
pedido-de-cpi-do-leite-condensado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 17:27:34
Título: Reforma Trabalhista: tiro no coração do trabalhador e na cabeça dos 
empresários
Descrição: E o que Guedes e Bolsonaro têm a oferecer é precarizar ainda mais as 
relações de trabalho.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/reforma-trabalhista-tiro-no-coracao-do-
trabalhador-e-na-cabeca-dos-empresarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 15:24:22
Título: “Talvez alguns ministros sejam trocados, entre eles das Relações 
Exteriores”, diz Mourão, sobre Ernesto Araújo
Descrição: O vice-presidente também afirmou que a pressão por impeachment deve 
diminuir conforme o plano de vacinação contra a Covid-19 avançar
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/talvez-alguns-ministros-sejam-
trocados-entre-eles-das-relacoes-exteriores-diz-mourao-sobre-ernesto-araujo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 14:29:28
Título: Bolsonaro esconde renúncia fiscal de R$ 9,4 milhões para patrocinar 
netos de Emerson Fittipaldi
Descrição: Pietro e Enzo Fittipaldi foram favorecidos com renúncia fiscal de R$ 
4,9 milhões e R$ 4,5 milhões, respectivamente, segundo informações de Demétrio 
Vecchioli, do UOL
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-esconde-renuncia-fiscal-de-r-
94-milhoes-para-patrocinar-netos-de-emerson-fittipaldi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 14:22:52
Título: Filha de Edson Fachin, do STF, assina manifesto por impeachment de 
Bolsonaro: “sucessivos crimes”
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Descrição: Melina Fachin é professora de Direito Constitucional da Universidade 
Federal do Paraná
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-de-edson-fachin-do-stf-assina-
manifesto-por-impeachment-de-bolsonaro-sucessivos-crimes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 13:21:10
Título: Empresa que faturou R$ 37 milhões com governo Bolsonaro nega venda 
milionária de leite condensado
Descrição: Em áudio, homem diz que valor se refere a um acúmulo de vendas dos 
últimos 15 anos. A empresa, no entanto, foi aberta em 2012
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresa-que-faturou-r-37-milhoes-com-
governo-bolsonaro-nega-venda-milionaria-de-leite-condensado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 12:43:38
Título: Fundador da torcida LGBT do Cruzeiro diz que “federações ainda falham 
muito” em ações contra a LGBTfobia no futebol
Descrição: Yuri Senna, fundador do Marias de Minas, torcida LGBT do Cruzeiro, 
teve de se afastar do grupo depois de receber ameaças de morte
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/fundador-da-torcida-lgbt-do-cruzeiro-diz-
que-federacoes-ainda-falham-muito-em-acoes-contra-a-lgbtfobia-no-futebol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-27 12:35:57
Título: Com popularidade em queda, governo Bolsonaro cria cadastro para 
parcerias com igrejas
Descrição: Banco de dados permite que organizações religiosas recebam repasses 
por ações em conjunto com ministério de Damares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-popularidade-em-queda-governo-
bolsonaro-cria-cadastro-para-parcerias-com-igrejas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-27 17:14:54
Título: Ex-conselheiros contam por que o CFM não ousa desmentir governo sobre 
falsos tratamentos para covid-19
Descrição: Eleições marcadas por fake news dignas do 'gabinete do ódio' também 
deram poder a médicos alinhados ao presidente em São Paulo. The post Ex-
conselheiros contam por que o CFM não ousa desmentir governo sobre falsos 
tratamentos para covid-19 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/27/cfm-nao-ousa-desmentir-governo-sobre-
falsos-tratamentos-para-covid-19/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-28 06:29:19
Título: Auxílio emergencial | 'Esse dinheiro sai ou não sai?': o impasse de 
Bolsonaro sobre renovar o benefício em 2021
Descrição: \E aí, esse dinheiro sai ou não sai?\, pergunta uma trabalhadora 
doméstica sobre a possibilidade de renovação do auxílio emergencial em 2021. Mãe
de dois filhos e moradora do Parque Fernanda, subdistrito do Capão Redondo, na 
Zona Sul de São Paulo, ela foi beneficiada no ano passado pelo auxílio 
emergencial dobrado para mães chefes de família.
Url :https://epoca.globo.com/economia/auxilio-emergencial-esse-dinheiro-sai-ou-
nao-sai-impasse-de-bolsonaro-sobre-renovar-beneficio-em-2021-1-24858458
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-28 07:00:38
Título: Coluna | A quem interessa interromper o debate do impeachment?
Descrição: O movimento pelo impeachment começou. Isso não quer dizer que um 
processo pelo impedimento de Bolsonaro necessariamente ocorrerá. Depende de 
alguns fatores, entre eles quem será o presidente da Câmara a ser eleito na 
semana que vem. A frase que abre esta coluna indica, tão somente, que agora há 
no Brasil um claro movimento que trata explicitamente do impeachment 
presidencial. Este é o fato histórico novo, que não estava presente até, 
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literalmente, o mês passado.Carreatas à esquerda e à direita ocorreram pelo país
no último fim de semana, com bandeira única de afastamento de Bolsonaro. Até 
eleitores entusiastas dele em 2018, como o MBL, o Vem Pra Rua e segmentos do 
Partido Novo engrossaram o movimento pela saída imediata de Bolsonaro, devido a 
crimes de responsabilidade cometidos, por ação ou omissão, no combate à 
pandemia. 
Url :https://epoca.globo.com/joao-villaverde/coluna-a-quem-interessa-
interromper-debate-do-impeachment-24857522

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-28 08:06:57
Título: Auxílio emergencial | 'Esse dinheiro sai ou não sai?': o impasse de 
Bolsonaro sobre renovar o benefício em 2021
Descrição: Presidente Jair Bolsonaro negou a continuidade do auxílio, mas o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu essa possibilidade. Entenda a 
'sinuca de bico' do governo federal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55835205
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-28 08:57:00
Título: Sob temor de nova variante do coronavírus, Rondônia vive cenário 
dramático com falta de leitos e médicos
Descrição: Pacientes tiveram de ser transferidos para outros lugares. Estado 
relata dificuldades para a contratação de médicos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55835223
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-28 09:26:32
Título: Bolsa de valores: como grupos amadores nas redes sociais estão levando 
ações de empresas 'fracassadas' a recordes
Descrição: Varejista de jogos eletrônicos dos Estados Unidos viu suas ações 
subirem mais de 300% na semana passada — o resultado de uma briga geracional 
entre investidores.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55835798
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-28 01:01:15
Título: Interior pode empurrar São Paulo ao colapso se novas restrições contra 
covid-19 não surtirem efeito
Descrição: Novos casos e óbitos por coronavírus crescem em maior velocidade nas 
cidades pequenas e médias do Estado, onde prefeitos driblam as restrições. 
Governo paulista decretou fechamento de regiões e espera amenizar a curva de 
crescimento
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-27/interior-pode-empurrar-sao-
paulo-ao-colapso-se-novas-restricoes-contra-covid-19-nao-surtirem-efeito.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-27 15:14:04
Título: Covid-19 e crianças: o que se sabe até agora sobre os casos no Brasil e 
a preocupação com as novas cepas
Descrição: Crianças e adolescentes têm manifestações menos grave da covid-19, 
mas já sentem efeitos de sistemas de saúde colapsados e podem sofrer alta de 
casos com a pandemia descontrolada no país
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-27/covid-19-e-criancas-o-que-se-
sabe-ate-agora-dos-casos-no-brasil-e-a-preocupacao-com-as-novas-cepas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-27 00:00:00
Título: Descontente com reajuste no diesel, líder caminhoneiro manda mensagem a 
ministro da Infraestrutura
Descrição: Após a Petrobras aumentar o preço médio do diesel nas refinarias em 
4,4%, Marcelo da Paz, líder caminhoneiro de Santos, enviou uma mensagem de áudio
em um dos grupos de WhatsApp que está o ministro Tarcísio Gomes de Freitas 
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(Infraestrutura) expressando o descontentamento da categoria.Leia mais 
(01/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/descontente-com-reajuste-no-diesel-lider-
caminhoneiro-manda-mensagem-a-ministro-da-infraestrutura.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-27 00:00:00
Título: Racismo e homotransfobia
Descrição: Joe Biden mal tomou posse e, no Brasil, não demorou para que suas 
ações repercutissem em alguns círculos reacionários.Leia mais (01/27/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/gabriela-prioli/2021/01/racismo-e-homotransfobia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-28 00:23:00
Título: Projeto prorroga auxílio emergencial até junho de 2021
Descrição: Texto também estende estado de calamidade pública em decorrência da 
pandemia de Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/723686-projeto-prorroga-auxilio-
emergencial-ate-junho-de-2021/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-27 23:14:00
Título: Projeto reforça garantia de pessoa com deficiência participar de eventos
culturais ou esportivos
Descrição: Texto prevê participação como praticante, competidor ou acompanhante 
em eventos públicos e privados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/722880-projeto-reforca-garantia-de-
pessoa-com-deficiencia-participar-de-eventos-culturais-ou-esportivos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-27 22:19:00
Título: Escolas públicas poderão ser obrigadas a fazer avaliação periódica da 
saúde dos alunos
Descrição: Projeto prevê exame físico e situação psicossocial
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/723025-escolas-publicas-poderao-ser-
obrigadas-a-fazer-avaliacao-periodica-da-saude-dos-alunos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 28 de janeiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta quinta-feira (28), marcada por movimentações pela CPI do Leite Condensado,
pela suspensão de venda de armas dos EUA à Arábia Saudita e pela disputa entre 
Europa e Reino Unido por vacinas da AstraZeneca.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021012816855709---manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-28-de-janeiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 04:37:27
Título: EUA confirmam que governo Biden congela alguns acordos de venda de armas
ao exterior
Descrição: Porta-voz do Departamento de Estado dos EUA confirmou na quarta-feira
(27) que a administração Biden colocaria em pausa a venda de armas norte-
americanas aos países estrangeiros. A decisão foi definida como uma revisão de 
rotina.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021012816855186-eua-confirmam-que-
governo-biden-congela-alguns-acordos-de-venda-de-armas-ao-exterior/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-01-28 02:20:43
Título: Oxigênio da Venezuela: doação ao Brasil reflete ideia chavista de 
integração, aponta pesquisador
Descrição: A Venezuela já enviou pelo menos três remessas de oxigênio para 
ajudar o Brasil no combate à COVID-19, enquanto negociações semelhantes com os 
Estados Unidos não deram resultado. Sobre esse assunto, a Sputnik Brasil ouviu 
Rafael Araújo, pesquisador da UERJ e especialista em política e História da 
Venezuela.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021012816854688-oxigenio-da-venezuela-
doacao-ao-brasil-reflete-ideia-chavista-de-integracao-aponta-pesquisador/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-27 18:47:56
Título: Metodologia dos dados utilizados nas reportagens
Descrição: Metodologia das reportagens do especial Amazônia Irrespirável
Url :https://apublica.org/2021/01/metodologia-dos-dados-utilizados-nas-
reportagens/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-27 17:18:59
Título: Com coronavírus, período de queimadas na Amazônia tem 28 mil 
hospitalizações por problemas respiratórios
Descrição: Levantamento inédito revela que os incêndios não só bateram recorde 
mas dificultaram o diagnóstico de Covid-19 no ano que marcou a trágica 
combinação de queimadas e pandemia na Amazônia
Url :https://apublica.org/2021/01/com-coronavirus-periodo-de-queimadas-na-
amazonia-tem-28-mil-hospitalizacoes-por-problemas-respiratorios/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-27 17:18:49
Título: Sufocados pela fumaça, cercados pelo coronavírus
Descrição: No Mato Grosso e Pará, a junção de duas tragédias confundiu os 
profissionais da saúde e a população sobre a origem dos sintomas respiratórios
Url :https://apublica.org/2021/01/sufocados-pela-fumaca-cercados-pelo-
coronavirus/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-27 17:18:38
Título: Acre: não era só tosse das queimadas, era Covid-19
Descrição: Infectados com Covid-19 pioraram por conta da densa fumaça que 
invadiu o estado que mais sofreu com queimadas em 2020 em toda a Amazônia Legal
Url :https://apublica.org/2021/01/acre-nao-era-so-tosse-das-queimadas-era-covid-
19/
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