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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 20:35:56
Título: Repórter brasileira pergunta quando Biden conversará com Bolsonaro e 
presidente dos EUA dá risada
Descrição: Um sorriso irônico foi a única resposta do presidente norte-americano
ao questionamento de Raquel Krähenbühl, correspondente da GloboNews em 
Washington, veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/global/reporter-brasileira-pergunta-quando-
biden-conversara-com-bolsonaro-e-presidente-dos-eua-da-risada/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-28 10:13:35
Título: Dallagnol teme mensagens da Lava Jato nas mãos de Lula
Descrição: O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador Lava Jato, e 
procuradores da finada força-tarefa pedem ao Supremo Tribunal Federal que impeça
Lula de acessar as conversas da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/dallagnol-teme-mensagens-da-lava-
jato-nas-maos-de-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 15:52:45
Título: Chacina de Unaí (MG), que marca Dia de Combate ao Trabalho Escravo, 
completa 17 anos
Descrição: Auditores fiscais do extinto MTE foram assassinados enquanto apuravam
denúncia de trabalho análogo à escravidão em 2004
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/chacina-de-unai-mg-que-marca-
dia-de-combate-ao-trabalho-escravo-completa-17-anos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 00:26:04
Título: Operação resgata idosa que era mantida em situação análoga à escravidão 
no Rio
Descrição: Mulher de 63 anos trabalhava havia 41 anos como empregada doméstica 
para uma família sem receber salário e teve auxílio emergencial sacado pela 
patroa, ação resgatou ainda mulher de 51 anos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/operacao-resgata-idosa-que-era-
mantida-em-situacao-analoga-a-escravidao-no-rio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 21:37:12
Título: Terreiro de candomblé da Bahia lança museu virtual Oba L'Okê 360°
Descrição: Lançado nesta quinta (28), projeto permite visita 360° em terreiro e 
conta com divulgação de empreendedores negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/terreiro-de-candomble-da-bahia-
lanca-museu-virtual-oba-l-oke-360

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 17:41:16
Título: Após acusações de racismo, Inep muda respostas de gabarito do Enem
Descrição: Duas questões haviam sido apontadas por internautas como 
preconceituosas nas alternativas consideradas corretas em solução anterior, Inep
diz que houve “inconsistência”
Url :https://revistaforum.com.br/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 11:06:12
Título: Em Moçambique, mineradora Vale é condenada a indenizar camponeses
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Descrição: A Justiça moçambicana condenou a Vale a pagar o equivalente a 158 mil
euros (cerca de R$ 1,04 milhão) a camponeses do distrito de Moatize, impedidos 
de circular pela região em razão de um bloqueio que a empresa construiu ao redor
de uma mina.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021012816857377-em-
mocambique-mineradora-vale-e-condenada-a-indenizar-camponeses/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 08:33:28
Título: COVID-19: Brasil fica com o pior desempenho na gestão de pandemia no 
mundo, revela estudo
Descrição: Um estudo recém-publicado elaborado pelo Instituto Lowy, um think 
tank australiano, descobriu que a Nova Zelândia foi o país mais eficaz do mundo 
na gestão da pandemia do novo coronavírus, enquanto o Brasil ficou em último 
lugar entre os 98 países analisados.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021012816856591-covid-19-brasil-fica-
com-o-pior-desempenho-na-gestao-de-pandemia-no-mundo-revela-estudo/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 10:29:06
Título: Desemprego no Brasil fica em 14,1% no trimestre encerrado em novembro
Descrição: Números do IBGE mostram que taxa de desocupação oscilou de 14,3% para
14,1% no trimestre de setembro a novembro. Esta é a maior para o período de 
setembro a novembro desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em 
2012.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021012816857069-desemprego-no-brasil-
fica-em-14-1-no-trimestre-encerrado-em-novembro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 00:35:15
Título: Oxigênio para quem adoece e para quem emprega – Por Alexandre Padilha
Descrição: É necessário que haja menos pessoas circulando nas cidades, mas com 
medidas que auxiliem os empresários de bares e restaurantes
Url :https://revistaforum.com.br/rede/oxigenio-para-quem-adoece-e-para-quem-
emprega-por-alexandre-padilha/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-29 00:54:41
Título: Quatro ministérios e bilhões de reais em emendas, a receita de Bolsonaro
para vencer no Congresso de braços dados com o Centrão
Descrição: O deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco são favoritos para
ganharem as presidências do Legislativo na próxima segunda-feira. Com 
popularidade de presidente em queda, mas ainda alta, impeachment fica em segundo
plano
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-29/quatro-ministerios-e-bilhoes-
de-reais-em-emendas-a-receita-de-bolsonaro-para-vencer-no-congresso-de-bracos-
dados-com-o-centrao.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 12:15:40
Título: Itamaraty não tem recursos para pagar aluguel, luz, telefone e auxílio 
moradia
Descrição: Com a notícia, a fama de mau gestor e incompetente gerou ainda mais 
desgaste interno para Ernesto Araújo, que não consegue lidar nem com a mera 
administração financeira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/itamaraty-nao-tem-recursos-para-pagar-
aluguel-luz-telefone-e-auxilio-moradia/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-28 20:04:59
Título: Fora Bolsonaro!
Descrição: Roberto Amaral* Manuel Domingos Neto** O “Fora Bolsonaro” só pode 
realizar-se mediante o impeachment, a alternativa constitucional de que dispõe o
presidencialismo. Impeachment não é 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/fora-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 14:03:59
Título: Movimentos populares marcam para domingo manifestações pró-impeachment 
de Bolsonaro
Descrição: Para Raimundo Bonfim, um dos organizadores dos protestos, motivos não
faltam para o afastamento do presidente: “Já passou da hora”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/movimentos-populares-marcam-para-
domingo-manifestacoes-pro-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-29 08:45:58
Título: Vacinas contra coronavírus: o Brasil poderia 'quebrar' as patentes dos 
imunizantes para covid-19?
Descrição: Garantir o acesso à vacina por bilhões de pessoas, principalmente em 
países pobres, é uma das justificativas apontadas por 99 países para 
flexibilizar as patentes do imunizante, que hoje pertencem a laboratórios de 
países desenvolvidos. E como fica o Brasil nessa história?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55835203

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 17:58:48
Título: Paciente com down que aparece em foto que viralizou nas redes morre por 
falta de UTI no Amazonas
Descrição: A família de Emerson Júnior havia conseguido transferência para 
Manaus após cinco dias de apelos, mas ele faleceu antes disso
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/paciente-com-down-que-aparece-em-
foto-que-viralizou-nas-redes-morre-por-falta-de-uti-no-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 21:17:32
Título: Leonardo Boff diz que obrigação de pastores é defender o povo
Descrição: Teólogo afirmou ainda que missão de lideranças cristãs é denunciar e 
pedir afastamento “dessa pessoa criminosa que está deixando morrer mais de 200 
mil brasileiros”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/leonardo-boff-diz-que-obrigacao-de-
pastores-e-defender-o-povo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-28 12:05:53
Título: Bolsonaro diz para a imprensa ir à PQP e enfiar o leite condensado no 
rabo, assista
Descrição: O presidente Bolsonaro não tem o mínimo respeito pelo cargo que 
ocupar e nem pelo país que deveria conduzir. Em meio as suspeitas de compras 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-diz-para-a-imprensa-ir-a-
pqp-e-enfiar-o-leite-condensado-no-rabo-assista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 17:24:15
Título: “Estarrecedor, repugnante e grotesco”, diz presidente da ABI sobre 
ataque de Bolsonaro à imprensa
Descrição: Paulo Jeronimo também criticou Eduardo Pazuello e disse que o 
presidente “mantém no comando da área da Saúde uma figura sem qualquer 
qualificação para tal”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/estarrecedor-repugnante-e-grotesco-
diz-presidente-da-abi-sobre-ataque-de-bolsonaro-a-imprensa/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 15:02:58
Título: General Santos Cruz sobre reação de Bolsonaro a leite condensado: 
“Vergonha. Vulgaridade”
Descrição: O general disse ainda que Bolsonaro não teve “noção institucional e 
do cargo. Falta de respeito com a população e o país que representa”
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/general-santos-cruz-sobre-reacao-
de-bolsonaro-a-leite-condensado-vergonha-vulgaridade/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 21:01:48
Título: Muito além do leite condensado: os mistérios da lista de compras do 
governo
Descrição: No Jornal da Fórum, a escritora Daniela Abade, que está fuçando os 
fornecedores das compras de alimentos do governo federal e encontrou uma série 
de irregularidades, traz novidades sobre o caso. Enquanto isso, a mídia 
comercial passa pano. Com Cynara Menezes e a participação especial de Ana Roxo, 
nova apresentadora do Manhã Fórum.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/muito-alem-do-leite-condensado-os-
misterios-da-lista-de-compras-do-governo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 23:01:51
Título: Depressão Econômica, desindustrialização, neoliberalismo e pandemia
Descrição: O economista Marcio Pochmann organizou, recentemente, o livro “A 
devastação do Trabalho: A classe do labor na crise da pandemia”. O livro traça 
um panorama da situação do trabalho na restruturação produtiva do capital em 
tempos de pandemia. Para debatermos este processo de desindustrialização, 
privatizações e a super exploração do trabalho no setor de serviços, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/depressao-economica-desindustrializacao-
neoliberalismo-e-pandemia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 19:08:01
Título: Vacina, Cloroquina e Manaus: os crimes de Bolsonaro nos 64 pedidos de 
impeachment
Descrição: Apesar da negligência do Governo na pandemia, Maia deixará 
Presidência da Câmara sem pautar crimes de responsabilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/vacina-cloroquina-e-manaus-os-
crimes-de-bolsonaro-nos-64-pedidos-de-impeachment
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 18:25:37
Título: Eletrobras: acionistas mudam estatuto e retiram obrigação de garantir 
luz para todos
Descrição: Mudança é considerada um atalho para desestatizar a empresa antes do 
aval do Congresso Nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/eletrobras-acionistas-mudam-
estatuto-e-retiram-obrigacao-de-garantir-luz-para-todos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 16:31:48
Título: Cartunista Laerte Coutinho tem melhora no quadro de covid e recebe alta 
da UTI
Descrição: Internada desde a quarta-feira na UTI, ela evoluiu no tratamento e 
foi para o quarto, onde segue sob observação médica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/cartunista-laerte-coutinho-tem-
melhora-no-quadro-de-covid-e-recebe-alta-da-uti
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 16:06:35
Título: Agrotóxicos jogados por avião intoxicam moradores, nascentes e matam 
abelhas em Goiás
Descrição: Comissão Pastoral da Terra encaminhou denúncia ao Ministério Público 
e comunidades reclamam da falta de fiscalização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/agrotoxicos-jogados-por-aviao-
intoxicam-moradores-nascentes-e-matam-abelhas-em-goias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 13:07:39
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Título: Alberto Fujimori será julgado por esterilização forçada de 350 mil 
mulheres no Peru
Descrição: Prática era uma das medidas do Programa Nacional de Planejamento 
Familiar de seu governo (1990-2000)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/alberto-fujimori-sera-julgado-
por-esterilizacao-forcada-de-350-mil-mulheres-no-peru
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 10:57:48
Título: Manaus: TJ não julga pedido de prisão do prefeito, e vacinação é 
autorizada novamente
Descrição: David Almeida (Avante) é acusado de favorecer pessoas que não fazem 
parte do grupo prioritário para imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/manaus-tj-nao-julga-pedido-de-
prisao-do-prefeito-e-vacinacao-e-autorizada-novamente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 07:46:13
Título: Fertilizantes produzidos no Brasil contêm fosfato roubado do Saara 
Ocidental
Descrição: Território no Norte da África está ocupado ilegalmente pelo Marrocos,
que viola resolução da ONU ao extrair recurso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/fertilizantes-produzidos-no-
brasil-contem-fosfato-roubado-do-saara-ocidental
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-28 07:45:29
Título: Lockdown é necessário, mas inviável sem auxílio emergencial, apontam 
especialistas  
Descrição: Enquanto mortes pela covid-19 disparam, brasileiros ainda não tem 
alternativas após fim da renda básica na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/28/lockdown-e-necessario-mas-
inviavel-sem-auxilio-emergencial-apontam-especialistas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 00:47:47
Título: Bolsonaro chama Mourão de ‘palpiteiro’ e nega demissão de Ernesto Araújo
Descrição: Não convide para a degustação da mesma alfafa o presidente Jair 
Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. Eles se bateram de frente nesta quinta-
feira (28), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-chama-mourao-de-
palpiteiro-e-nega-demissao-de-ernesto-araujo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-28 22:51:23
Título: Deu ruim para Doria. Justiça suspende volta às aulas presenciais em São 
Paulo
Descrição: Liminar suspendeu aulas e demais atividades presenciais nas redes 
públicas  municipal e estadual  e particular O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/deu-ruim-para-doria-justica-
suspende-volta-as-aulas-presenciais-em-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-28 20:45:39
Título: Câmara recebe iluminação especial nesta sexta pelo Dia da Visibilidade 
Trans
Descrição: A cúpula da Câmara dos Deputados receberá nesta sexta-feira (29) 
iluminação rosa, azul e branco em celebração ao Dia da Visibilidade Trans. A 
data foi 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/camara-recebe-iluminacao-especial-
nesta-sexta-pelo-dia-da-visibilidade-trans/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-01-28 15:30:49
Título: Fabio Porchat explica por que Bolsonaro é genocida, assista
Descrição: O ator, humorista e apresentador Fabio Porchat fez um desabafo em 
vídeo publicado no Twitter sobre o papel de Bolsonaro na pandemia e suas 
atitudes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/fabio-porchat-explica-por-que-
bolsonaro-e-genocida-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-28 13:10:18
Título: Brasil pode ter megaepidemia em 60 dias, diz Mandetta
Descrição: O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na noite desta 
quarta-feira (27) que a variante do novo coronavírus detectada em Manaus (AM) 
pode provocar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/01/brasil-pode-ter-megaepidemia-em-60-
dias-diz-mandetta/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2021-01-28 09:00:58
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Saúde China lança teste de coronavírus com swab anal, dizendo que é 
mais preciso do que o método da garganta China Anal Covid Pequim Dr. Fauci e 
outros especialistas discutem a estratégia do presidente, um dia depois de Biden
dizer que os EUA comprariam mais 200 milhões de doses de vacina Mais de 400 
CNN.com  [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-230/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 02:20:35
Título: Governadores enviam carta a Bolsonaro para pressionar por mais vacinas e
recursos
Descrição: Pedido para que o governo federal se comprometa com a aquisição de 
insumos para a produção de 200 milhões de doses de vacina foi emitido através do
Fórum Nacional de Governadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-enviam-carta-a-bolsonaro-
para-pressionar-por-mais-vacinas-e-recursos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 01:37:51
Título: Quanto pior melhor: Lemann diz que “desconforto do brasileiro gera 
oportunidade”
Descrição: Em evento com banqueiros, o homem considerado pela revista Forbes 
como o mais rico do Brasil crê que os problemas econômicos vividos pela maioria 
dos brasileiros são algo positivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quanto-pior-melhor-lemann-diz-que-
desconforto-do-brasileiro-gera-oportunidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 23:58:07
Título: Embaixada do Brasil em Madri tem possível surto de Covid após festa com 
contaminado
Descrição: Depois do evento, representação brasileira na capital espanhola 
fechou as portas e servidores estão trabalhando de maneira remota, segundo 
informações do jornalista Leonardo Sakamoto 
Url :https://revistaforum.com.br/global/embaixada-do-brasil-em-madri-tem-
possivel-surto-de-covid-apos-festa-com-contaminado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 23:31:41
Título: Mourão vai demitir assessor que enviou mensagem sugerindo impeachment de
Bolsonaro
Descrição: Conversa revelada pelo site Antagonista dá conta que ele teria 
enviado recado a funcionário de deputado dizendo que  presidente “está errando 
muito na pandemia”
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mourao-vai-demitir-assessor-que-
enviou-mensagem-sugerindo-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 22:27:39
Título: Brasil visto como o pior na pandemia por instituto, China retorna à 
“quase normalidade” – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: Em ranking de 98 países sobre eficiência no
combate à pandemia da Covid-19, Brasil aparece como último colocado. Por outro 
lado, a China tenta voltar à vida normal. Novas cepas do coronavírus preocupam 
cientistas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/brasil-visto-como-o-pior-na-pandemia-por-
instituto-china-retorna-a-quase-normalidade-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 22:12:56
Título: Após falta de luz, doses de CoronaVac podem ter estragado em hospital do
Rio
Descrição: Hospital Federal de Bonsucesso teve um incêndio em outubro do ano 
passado, que teria agravado as condições do fornecimento de energia, segundo 
relato feito a O Globo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-falta-de-luz-doses-de-coronavac-
podem-ter-estragado-em-hospital-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 22:12:50
Título: Rui Costa vai na contramão de Doria e descarta retorno às aulas na 
Bahia: “Educação só transforma quem tá vivo”
Descrição: \ Não podemos retornar [com as aulas] em um momento em que está 
crescendo o número de contaminados e de óbitos\, disse o governador da Bahia, 
assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rui-costa-vai-na-contramao-de-doria-e-
descarta-retorno-as-aulas-na-bahia-educacao-so-transforma-quem-ta-vivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 21:38:39
Título: PSOL vai a PGR e TCU contra suspeita de compras de votos para 
presidência da Câmara e do Senado
Descrição: Governo federal teria destinado R$ 3 bilhões a deputados e senadores 
aplicarem em obras em suas bases, de olho na escolha dos chefes das duas casas, 
segundo reportagem
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/psol-vai-a-pgr-e-tcu-contra-suspeita-
de-compras-de-votos-para-presidencia-da-camara-e-do-senado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 20:42:17
Título: Padilha quer que PGR abra inquérito contra Bolsonaro por farra em 
churrascaria: “Banquete da morte”
Descrição: Deputado e ex-ministro da Saúde aponta que Bolsonaro violou lei 
federal e do DF ao promover almoço com dezenas de pessoas, entre ministros, 
parlamentares e famosos, sem distanciamento e sem uso de máscara, \A Justiça tem
que parar essa caravana da morte\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-quer-que-pgr-abra-inquerito-
contra-bolsonaro-por-farra-em-churrascaria-banquete-da-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 20:36:00
Título: Impeachment: Kim Kataguiri revela que Mourão estaria formando novo 
governo
Descrição: Marco Feliciano, vice-líder do governo no Congresso, classificou a 
mobilização como \golpe\ e cogitou impeachment de Mourão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/impeachment-kim-kataguiri-revela-que-
mourao-estaria-formando-novo-governo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 20:07:30
Título: “As prioridades desse governo são cruéis contra os mais pobres”, diz 
José Guimarães, líder da Minoria
Descrição: O deputado federal acredita que nada mais eficiente para investigar 
os gastos descabidos do governo com alimentação do que abrir o processo de 
impeachment de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/as-prioridades-desse-governo-sao-
crueis-contra-os-mais-pobres-diz-jose-guimaraes-lider-da-minoria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 19:40:45
Título: Empresas que venderam chantilly e paçoca à Marinha não falam sobre o 
caso
Descrição: Fornecedoras foram contatadas, mas disseram que responsáveis não se 
encontravam e que não poderiam localizá-los
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/empresas-que-venderam-chantilly-e-
pacoca-a-marinha-nao-falam-sobre-o-caso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 18:49:28
Título: VÍDEO: Bolsonaro humilha mulher que perguntou sobre leite condensado: 
“Não sabe nem a tabuada”
Descrição: Presidente questionou se \é luxo comprar uma lata de leite 
condensado\, foi rebatido por uma mulher e resolveu partir para o ataque, 
assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-bolsonaro-humilha-mulher-que-
perguntou-sobre-leite-condensado-nao-sabe-nem-a-tabuada/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 16:54:20
Título: Conselho de Administração da PUC-SP veta Guilherme Boulos como professor
convidado
Descrição: Veto foi criticado pelo professor Reginaldo Nasser, um dos autores do
convite. Boulos daria aulas de demandas por políticas públicas no mestrado sobre
Governança Global
Url :https://revistaforum.com.br/politica/conselho-de-administracao-da-puc-sp-
veta-guilherme-boulos-como-professor-convidado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 14:34:18
Título: Preocupado, Papa Francisco alerta: Holocausto “pode acontecer de novo”
Descrição: Pontífice pede que o mundo tenha cuidado “porque essas coisas podem 
acontecer novamente, a partir de propostas ideológicas que querem salvar um povo
e acabam por destruir a humanidade”
Url :https://revistaforum.com.br/global/preocupado-papa-francisco-alerta-
holocausto-pode-acontecer-de-novo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 14:20:29
Título: Maia ameaça tirar impeachment contra Bolsonaro da gaveta no final do 
mandato
Descrição: Presidente da Câmara teria citado a possibilidade em conversa com o 
general Luiz Eduardo Ramos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-ameaca-tirar-impeachment-contra-
bolsonaro-da-gaveta-no-final-do-mandato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 13:59:01
Título: MDB abandona Simone Tebet, que lança candidatura avulsa à presidência do
Senado, diz site
Descrição: Em 2019, ela chegou a dizer que deixaria o MDB depois de lançar 
candidatura avulsa e ser rifada pelo partido, que optou por Renan Calheiros (AL)
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/mdb-abandona-simone-tebet-que-lanca-
candidatura-avulsa-a-presidencia-do-senado-diz-site/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 13:58:28
Título: Lula, Dilma e mais de 50 líderes discutem manifesto progressista no 
Grupo de Puebla
Descrição: Reunião discutirá várias pautas e tem como tema central as mudanças 
ocorridas na América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-dilma-e-mais-de-50-lideres-
discutem-manifesto-progressista-no-grupo-de-puebla/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-28 12:43:23
Título: Brasil concentra 10% dos assassinatos de ativistas no mundo, diz 
relatório da ONU
Descrição: Entre 2015 e 2019, 175 ambientalistas e defensores de direitos 
humanos foram executados no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-concentra-10-dos-assassinatos-de-
ativistas-no-mundo-diz-relatorio-da-onu/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-28 11:00:54
Título: Prometeram proteger sua privacidade. Agora vazaram suas informações.
Descrição: Temer e Bolsonaro te obrigaram a ceder suas informações para bancos e
corretoras de dados. Mesmo que você saia, já está tudo à venda.The post 
Prometeram proteger sua privacidade. Agora vazaram suas informações. appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/28/prometeram-proteger-privacidade-
informacoes-vazadas/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-01-28 03:00:00
Título: Democratização do capital é alternativa para combater a extrema 
desigualdade e irrigar a imaginação política utópica. Entrevista especial com 
Celia Lessa Kerstenetzky
Descrição: Os efeitos deletérios das crises sanitária, social e econômica de que
somos testemu [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606451-democratizacao-do-capital-e-alternativa-
para-combater-a-extrema-desigualdade-e-irrigar-a-imaginacao-politica-utopica-
entrevista-especial-com-celia-lessa-kerstenetzky
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-01-29 04:30:09
Título: Consórcio de veículos de imprensa lança campanha sobre importância da 
vacina contra Covid
Descrição: RIO — Diante da falta de transparência de dados do Ministério da 
Saúde, um grupo de veículos de imprensa se uniu em 8 de junho de 2020 para 
divulgar dados sobre contágios e óbitos por coronavírus. Em quase oito meses, 90
profissionais elaboraram mais de 240 boletins. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/consorcio-de-veiculos-de-
imprensa-lanca-campanha-sobre-importancia-da-vacina-contra-covid-24860137

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-01-28 18:52:18
Título: Economia dos EUA sofre em 2020 a maior queda desde a Segunda Guerra 
Mundial 
Descrição: O PIB caiu 3,5% por causa das sucessivas ondas do coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-01-28/economia-dos-eua-sofre-em-
2020-a-maior-queda-desde-a-segunda-guerra-mundial.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-28 00:00:00
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Título: Assessor do Ministério da Saúde diz que há fila de quase 600 pacientes 
em Manaus e, caso piorem, 'vão morrer na rua'
Descrição: Recém-nomeado assessor especial do Ministério da Saúde, o general da 
reserva Ridauto Fernandes disse nesta quinta (28) que Manaus tem quase 600 
pacientes de Covid-19 na fila de atendimento e que, caso evoluam para quadros 
graves, \vão morrer na rua\.Leia mais (01/28/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/assessor-do-ministerio-da-saude-diz-que-ha-fila-de-
mais-de-600-pacientes-em-manaus-e-caso-piorem-vao-morrer-na-rua.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-01-28 00:00:00
Título: Mourão fica irritado com ausência de Salles em encontro sobre fim da GLO
ambiental na Amazônia
Descrição: Hamilton Mourão apresentou planos para o fim da GLO (Garantia da Lei 
e da Ordem) ambiental na Amazônia nesta quinta-feira (28). Foram convidados os 
ministros da Defesa, da Justiça, da Agricultura e do Meio Ambiente. Mas Ricardo 
Salles faltou ao encontro e não mandou representante. O vice-presidente ficou 
irritado com a ausência, interpretada como oposição aberta do ministro.Leia mais
(01/28/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/01/mourao-fica-irritado-com-ausencia-de-salles-em-
encontro-sobre-fim-da-glo-ambiental-na-amazonia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-01-28 19:14:00
Título: Projeto busca coibir violência racista no Brasil
Descrição: Texto altera leis para incluir, por exemplo, a injúria racial como 
agravante de pena em situações de abordagens policiais. Outro ponto define o 
crime de ódio racial
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/723520-projeto-busca-coibir-violencia-
racista-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 22:00:00
Título: Brasil precisa definir seu modelo de Amazônia para receber 
investimentos, opina ativista 
Descrição: Ao participar do Fórum Econômico de Davos, Hamilton Mourão destacou a
necessidade de investimentos privados para o desenvolvimento da Amazônia. Porém,
na opinião de ambientalista, o Brasil precisa definir antes o seu modelo de 
desenvolvimento para a região.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021012816860275-brasil-precisa-definir-
seu-modelo-de-amazonia-para-receber-investimentos-opina-ativista-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 20:47:30
Título: Dívida pública mostra Brasil com dificuldade de crescimento e de atrair 
investidores, diz economista
Descrição: Projeção de dívida pública brasileira divulgada pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) mostra um país que precisa crescer e que afasta 
investimentos estrangeiros, segundo análise de uma economista ouvida pela 
Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021012816859986-divida-publica-mostra-
brasil-com-dificuldade-de-crescimento-e-de-atrair-investidores-diz-economista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 15:16:56
Título: Papa vai se encontrar com o aiatolá Ali al Sistani em visita ao Iraque
Descrição: O Papa Francisco é o primeiro chefe da Igreja Católica a ter pisado o
solo da península arábica, berço do islã.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021012816859073-papa-vai-se-encontrar-
com-o-aiatola-ali-al-sistani-em-visita-ao-iraque/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-01-28 09:00:00
Título: Banco Central do Brasil quer facilitar operações cambiais: propostas 
propiciam lavagem de dinheiro?
Descrição: Será encerrada nesta sexta-feira (29) a consulta pública aberta pelo 
Banco Central (BC) em 12 de novembro de 2020 que visa desburocratizar e 
facilitar a realização de operações cambiais, como transferências de valores por
pessoas entre o Brasil e o exterior.
Url :https://br.sputniknews.com/sputnik_explica/2021012816853118-banco-central-
do-brasil-quer-facilitar-operacoes-cambiais-propostas-propiciam-lavagem-de-
dinheiro/
 
Fonte: Xinhua
Título: China continua sendo maior nação comercial de bens do mundo
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2021-01/29/c_139706439.htm
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