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Fonte: Jornal GGN
Data: 2021-01-29
Título: De Olga Benário e Lula, a maldição que acompanha os que tergiversam, por
Luis Nassif
Descrição: A divulgação, pela revista Veja, de parte da peça de defesa de Lula,
nos primeiros levantamentos nos arquivos da Vazajato, já basta para implodir
definitivamente não a operação em si, suficientemente desmoralizada, mas o
próprio sistema penal brasileiro.
Url : https://jornalggn.com.br/noticia/de-olga-benario-e-lula-a-maldicao-queacompanha-os-que-tergiversam-por-luis-nassif/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 07:36:06
Título: Assassinatos de pessoas trans aumentaram 41% em 2020
Descrição: Relatório da Antra mostra que 175 mulheres trans foram assassinadas
ano passado, 78% das vítimas fatais eram negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/assassinatos-de-pessoas-transaumentaram-41-em-2020
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 18:34:54
Título: \Celebrar com respeito\: modelo Maria Clara Daros debate Dia da
Visibilidade Trans
Descrição: Data é comemorada no dia 29 de janeiro e marca luta contra a
transfobia no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/celebrar-com-respeito-modelomaria-clara-daros-debate-dia-da-visibilidade-trans
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 14:57:40
Título: Solidariedade LGBT garante sobrevivência da população trans em meio à
pandemia
Descrição: Frente ao descaso do Estado, coletivos reúnem recursos e doações de
alimentos para ajudar pessoas trans em todo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/solidariedade-lgbt-garantesobrevivencia-da-populacao-trans-em-meio-a-pandemia
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-01-30
Tílulo: Empresas que venderam R$ 45 milhões ao governo têm portas fechadas e
nenhum indício de atividade
Descrição: Com R$ 45 milhões em vendas ao governo federal até o fim de 2020,
três empresas de uma família em Brasília têm endereços humildes, vazios e que
passam despercebidos pelos vizinhos.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/empresas-que-venderamr-45-milhoes-ao-governo-tem-portas-fechadas-e-nenhum-indicio-de-atividade/amp/?
__twitter_impression=true
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 11:37:37
Título: “Cartas sobre o Capital”, de Marx e Engels, é lançado pela primeira vez
em português
Descrição: Obra publicada pela Expressão Popular é a edição do Clube do Livro do
mês de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/cartas-sobre-o-capital-de-marxe-engels-e-lancado-pela-primeira-vez-em-portugues

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-01-29 17:50:27
Título: Ex-líderes climáticos dos EUA pressionam Biden sobre o desmatamento na
Amazônia
Descrição: Ex-funcionários ambientais de ambas as partes estão pressionando o
presidente Biden para conter o desmatamento na Amazônia, especialmente no
Brasil.
Url :https://www.nytimes.com/2021/01/29/climate/biden-amazon-deforestation.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 17:29:17
Título: Juristas oferecem denúncia contra Bolsonaro à PGR por crime contra a
saúde pública
Descrição: Para juristas, o capitão “aposta na disseminação do vírus como
estratégia de enfrentamento à pandemia”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/juristas-oferecem-denunciacontra-bolsonaro-a-pgr-por-crime-contra-a-saude-publica
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 13:48:35
Título: Arminio Fraga diz que Bolsonaro já perdeu parte do apoio de empresários
Descrição: 'A turma já entendeu que aquela promessa de governo liberal já era',
disse
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arminio-fraga-diz-que-bolsonaro-japerdeu-parte-do-apoio-de-empresarios/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 13:42:38
Título: Com Bolsonaro, preços da indústria fecham 2020 com inflação de 19,40%
Descrição: A alta no setor é a maior registrada desde o início da série
histórica da pesquisa, em 2014, segundo IBGE
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-bolsonaro-precos-da-industriafecham-2020-com-inflacao-de-1940/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 14:42:31
Título: Grupo de economistas lança abaixo-assinado pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: Coletivo Arroz, Feijão e Economia reivindica, ainda, extensão do
auxílio emergencial e acesso universal às vacinas, subscrevem o documento nomes
como Fernando Haddad, André Lara Resende, Eduardo Moreira e Laura Carvalho,
entre outros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/grupo-de-economistas-lanca-abaixoassinado-pelo-impeachment-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 12:55:32
Título: Bolsonaro diz que continuidade do auxílio emergencial quebraria o Brasil
Descrição: Ele afirmou ainda que é preciso conviver com a Covid-19 e que não se
pode destruir empregos por conta da doença
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-continuidade-doauxilio-emergencial-quebraria-o-brasil/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 10:18:03
Título: Bolsonaro vai às compras: R$ 3 bi para parlamentares em meio à eleição
no Congresso
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi às compras para adquirir deputados e
senadores ao custo de R$ 3 bilhões nas vésperas das eleições na Câmara e
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-vai-as-compras-r-3-bi-paraparlamentares-em-meio-a-eleicao-no-congresso/
Fonte: Revista Fórum

Data: 2021-01-29 19:33:26
Título: PF abre inquérito para apurar se houve omissão de Pazuello no colapso da
Saúde em Manaus
Descrição: A investigação foi aberta por decisão do ministro do STF, Ricardo
Lewandowski, a pedido de Augusto Aras, procurador-geral da República
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pf-abre-inquerito-para-apurar-sehouve-omissao-de-pazuello-no-colapso-da-saude-em-manaus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 11:48:19
Título: Defesa de Lula expõe conluio entre Dallagnol e Moro na Vaza Jato
Descrição: Advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiram
acesso a informações que comprovam parcialidade do ex-juiz Sergio Moro e do
procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato. As mensagens são parte do material
apreendido na Operação Spoofing, que investigou um grupo de hackers que invadiu
celulares de autoridades, incluindo procuradores da força-tarefa da Lava Jato
[ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/defesa-de-lula-expoe-conluio-entredallagnol-e-moro-na-vaza-jato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 19:29:49
Título: Mensagens inéditas da Vaza Jato confirmam que Moro e Dallagnol tramaram
denúncia contra Lula
Descrição: Em petição ao ministro Ricardo Lewandowski, a defesa do presidente
Lula apresentou trechos inéditos das mensagens conhecidas como Vaza Jato
revelando de forma contundente que
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/mensagens-ineditas-da-vaza-jatoconfirmam-que-moro-e-dallagnol-tramaram-denuncia-contra-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 18:19:42
Título: Para Renan Calheiros, “democracia impõe a prisão de toda quadrilha
chefiada por Moro”
Descrição: O senador afirma, ainda, que “o bando montou uma arapuca para fraudar
a história brasileira” e pede anulação do processo que resultou na condenação de
Lula na Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/para-renan-calheiros-democracia-impoea-prisao-de-toda-quadrilha-chefiada-por-moro/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-01-29 14:32:12
Título: Vacinas contra o coronavírus: como o lucro das farmacêuticas alimenta o
sigilo de contratos com governos
Descrição: Os detalhes dos contratos entre algumas grandes empresas
farmacêuticas e governos são confidenciais, gerando críticas e suspeitas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-55856810
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-01-29 13:00:27
Título: Podcast: Pandemia, por dentro do caos – com Mariana Varella
Descrição: O Pauta Pública recebe a editora chefe do Portal Drauzio Varella para
falar como é produzir jornalismo sobre saúde pública durante a maior pandemia do
século, e anuncia o começo de uma grande parceria
Url :https://apublica.org/2021/01/podcast-pandemia-por-dentro-do-caos-commariana-varella/
Fonte: The Intercept
Data: 2021-01-30 05:02:00
Título: Produtos químicos tóxicos ameaçam a fertilidade humana, diz Shanna Swan
Descrição: Em seu novo livro, a professora de medicina do Hospital Mount Sinai,
em Nova York, analisa o impacto de produtos químicos na sexualidade e

fertilidade humana.The post Produtos químicos tóxicos ameaçam a fertilidade
humana, diz Shanna Swan appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/01/30/quimicos-toxicos-ameacam-fertilidadeshanna-swan/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 15:57:01
Título: Artigo | O Brasil em primeiro lugar
Descrição: A Petrobras pode oferecer combustíveis com preços muito inferiores
aos do mercado internacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/artigo-o-brasil-em-primeirolugar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 15:23:24
Título: Bem Viver estreia na TV com conteúdos sobre agroecologia e alimentação
saudável
Descrição: Programa estreia neste sábado (30), às 11h30, na TVT e nas redes
sociais do Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/bem-viver-estreia-na-tv-comconteudos-sobre-agroecologia-e-alimentacao-saudavel
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 12:42:11
Título: Ato exige retorno de auxílio em cidade mineira atingida pela Barragem do
Fundão
Descrição: Desde o rompimento da barragem, em 2015, moradores de Barra Longa
lutam por restruturação econômica na Bacia do Rio Doce
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/ato-exige-retorno-de-auxilio-emcidade-mineira-atingida-pela-barragem-do-fundao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-01-29 08:48:42
Título: \Bolsonaro se vale de práticas espúrias\, diz líder do PSOL sobre
eleição na Câmara
Descrição: Partido foi ao TCU e ao MPF para representar contra presidente por
suspeita de compra de voto para eleger Arthur Lira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/01/29/bolsonaro-se-vale-de-praticasespurias-diz-lider-do-psol-sobre-eleicao-na-camara
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-30 00:13:11
Título: Ministério confirma compra de mais 54 milhões de doses da CoronaVac
Descrição: O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (29) a opção de
compra de mais 54 milhões de doses da vacina contra a covid-19 CoronaVac,
produzida
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/ministerio-confirma-compra-de-mais-54milhoes-de-doses-da-coronavac/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 21:37:36
Título: Frente Ampla derrotaria Bolsonaro até no 1º turno das eleições de 2022,
diz Paraná Pesquisas
Descrição: A divisão da oposição favoreceria a reeleição do presidente Jair
Bolsonaro, no entanto, afirma a Paraná Pesquisas, uma Frente Ampla derrotaria o
mandatário já no
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/frente-ampla-derrotaria-bolsonaro-ateno-1o-turno-das-eleicoes-de-2022-diz-parana-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 21:04:04
Título: Roberto Requião: Dois anos de desgoverno – o que fazer agora?
Descrição: Por ROBERTO REQUIÃO* A direita é uma só, em essência, posicionem-se
seus atores no centro, no meio ou no extremo do palco haverão de ser, sempre,

Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/roberto-requiao-dois-anos-dedesgoverno-o-que-fazer-agora/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 20:43:15
Título: Maia tem ‘bala de prata’ para surpreender Bolsonaro na eleição Câmara
Descrição: A três dias da eleição na Câmara, Rodrigo Maia (DM-RJ), mostra-se
confiante na vitória de seu candidato, Baleia Rossi (MDB-SP), e,
consequentemente, na derrota do
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/maia-tem-bala-de-prata-parasurpreender-bolsonaro-na-eleicao-camara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 18:26:06
Título: Ou Lula ou Ciro para enfrentar Bolsonaro em 2022, diz Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas fulminam as pretensões presidenciais do exprefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), ao mostrar que a oposição tem mais
chances para enfrentar
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/ou-lula-ou-ciro-para-enfrentarbolsonaro-em-2022-diz-parana-pesquisas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 11:17:25
Título: Com Lula, Dilma, outros nove ex-presidentes e 50 líderes, Grupo de
Puebla discute manifesto progressista
Descrição: O Grupo de Puebla, fórum político e acadêmico Ibero-Americano que
conta com 49 líderes de 15 países, realiza, nesta sexta-feira (29), a partir das
13h,
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/com-lula-dilma-outros-nove-expresidentes-e-50-lideres-grupo-de-puebla-discute-manifesto-progressista/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-01-29 10:18:03
Título: Bolsonaro vai às compras: R$ 3 bi para parlamentares em meio à eleição
no Congresso
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi às compras para adquirir deputados e
senadores ao custo de R$ 3 bilhões nas vésperas das eleições na Câmara e
Url :https://esmaelmorais.com.br/2021/01/bolsonaro-vai-as-compras-r-3-bi-paraparlamentares-em-meio-a-eleicao-no-congresso/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-30 09:36:45
Título: Equipe de Pazuello pediu “meio-termo” em lockdown às vésperas de colapso
em Manaus
Descrição: Apesar dos hospitais lotados e sem oxigênio, o governador Wilson Lima
(PSC) decidiu acatar com pedido e impôs medidas menos severas ao estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/equipe-de-pazuello-pediu-meio-termoem-lockdown-as-vesperas-de-colapso-em-manaus/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-30 00:08:15
Título: OAB pede que autoridade de proteção de dados investigue megavazamento de
informações pessoais dos brasileiros
Descrição: Lista circula na internet e é comercializada na deep web, empresa de
segurança aponta que há dados de 223 milhões de brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/oab-pede-que-autoridade-de-protecao-dedados-investigue-megavazamento-de-informacoes-pessoais-dos-brasileiros/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-30 00:04:58
Título: Caixa anuncia 75 novas agências, mas não soluciona déficit de quase 20
mil bancários

Descrição: Recomposição do quadro de pessoal do banco público, que provou ser
essencial ao país no atendimento a 120 milhões de brasileiros nesta pandemia, é
reivindicação histórica da Fenae
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caixa-anuncia-75-novas-agencias-masnao-soluciona-deficit-de-quase-20-mil-bancarios/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 23:57:35
Título: Zema, Amoêdo e Partido Novo se desentendem ao comentar sobre impeachment
de Bolsonaro
Descrição: Declaração dada pelo governador de Minas Gerais expôs racha no
partido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zema-amoedo-e-partido-novo-sedesentendem-ao-comentar-sobre-impeachment-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 23:44:04
Título: Padre Júlio posta foto para marcar Dia Nacional da Visibilidade Trans:
“Respeito e dignidade”
Descrição: Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/padre-julio-posta-foto-para-marcar-dianacional-da-visibilidade-trans-respeito-e-dignidade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 23:37:02
Título: Brigitte Bardot causa polêmica na França ao dizer que pandemia é boa:
“controla a superpopulação”
Descrição: Atriz foi símbolo sexual nos Anos 50 e 60, mas tem causado polêmica
neste novo milênio, após a publicação de um livro com ideias racistas e
declarações de repúdio às causas feministas
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/brigitte-bardot-causapolemica-na-franca-ao-dizer-que-pandemia-e-boa-controla-a-superpopulacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 23:25:40
Título: Fiocruz pede registro definitivo da vacina Oxford/AstraZeneca à Anvisa
Descrição: A agência confirmou o pedido e disse que \manterá total prioridade na
análise\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fiocruz-pede-registro-definitivoda-vacina-oxford-astrazeneca-a-anvisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 22:44:53
Título: Rafael Correa acusa governo do Equador de querer adiar eleições para
impedir vitória do seu candidato
Descrição: O economista Andrés Arauz, representante do correísmo, lidera quase
todas as pesquisas e aparece com chances de ser eleito já no primeiro turno, que
acontecerá no dia 7 de fevereiro
Url :https://revistaforum.com.br/global/rafael-correa-acusa-governo-do-equadorde-querer-adiar-eleicoes-para-impedir-vitoria-do-seu-candidato/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 22:41:47
Título: Bolsonaro exonera Onyx e Tereza Cristina para votarem na eleição da
Câmara
Descrição: Ministros são deputados federais pelo DEM, medida faz parte de
estratégia para garantir vitória do candidato do Planalto, Arthur Lira (PP-AL)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-exonera-onyx-e-terezacristina-para-votarem-na-eleicao-da-camara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 22:18:59
Título: Pesquisa aponta predominância de 91% da nova variante do coronavirus no
Amazonas

Descrição: Estudo da Fiocruz Amazônia com a FVS-AM mostra que a variante P1
saltou de 0 para 91% nos genomas estudados em menos de 2 meses
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pesquisa-aponta-predominancia-de91-da-nova-variante-do-coronavirus-no-amazonas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 22:16:40
Título: Boulos aparece com 8%, à frente de Doria, em pesquisa Exame/Ideia sobre
2022
Descrição: À Fórum, psolista afirmou que \o clima eleitoral de 2022 não será o
de 2018\: \Tem espaço para um projeto popular, de esperança, derrotar o
bolsonarismo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-aparece-com-8-a-frente-dedoria-em-pesquisa-exame-ideia-sobre-2022/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 18:44:32
Título: Temer diz que Dilma é “de uma honestidade ímpar” em entrevista à Veja
Descrição: Em 2019, Temer chegou a cometer sincericídio ao chamar o impeachment
da ex-presidenta de golpe
Url :https://revistaforum.com.br/politica/temer-diz-que-dilma-e-de-umahonestidade-impar-em-entrevista-a-veja/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 18:16:34
Título: “Situação ridícula e nojenta”: loja denuncia racismo praticado por
clientes contra funcionária
Descrição: Em nota de repúdio, Brownie Club relata que casal disse a atendente
que só trabalhava ali por ser “nigrinha”, está identificando autores da ofensa e
tomará medidas cabíveis
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/situacao-ridicula-e-nojenta-lojadenuncia-racismo-praticado-por-clientes-contra-funcionaria/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 18:12:56
Título: Conselho de Administração da PUC-SP nega veto a Guilherme Boulos como
professor convidado
Descrição: Reitora da universidade diz que solicitação foi fora do prazo e que
seria privilégio aceitar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/conselho-de-administracao-da-puc-spnega-veto-a-guilherme-boulos-como-professor-convidado/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 17:53:46
Título: Governo ignora incertezas e insiste em venda de cinco subsidiárias da
Caixa
Descrição: As contradições são muitas. Ao mesmo tempo em o presidente do banco
diz reconhecer importância estratégica da estatal, defende a privatização
fatiada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-ignora-incertezas-e-insisteem-venda-de-cinco-subsidiarias-da-caixa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 17:49:13
Título: Pastores orientam indígenas da Amazônia a não se vacinarem contra a
Covid-19
Descrição: Segundo relatos, líderes evangélicos afirmam aos povos tradicionais
que o imunizante \vem junto com um chip, que tem o número da besta\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pastores-orientam-indigenas-daamazonia-a-nao-se-vacinarem-contra-a-covid-19/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 15:20:44

Título: Haddad, Lula e Ciro Gomes ganham de Bolsonaro no segundo turno, diz
Pesquisa Atlas
Descrição: De acordo com o levantamento, Bolsonaro seria derrotado por
praticamente todos os candidatos progressistas em um eventual segundo turno
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-lula-e-ciro-gomes-ganham-debolsonaro-no-segundo-turno-diz-pesquisa-atlas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 13:32:24
Título: Cientista da Fiocruz diz que nova cepa do coronavírus pode tomar país em
um mês
Descrição: “Provavelmente vamos plantar essa cepa em todos os territórios da
federação, e daqui a 60 dias podemos ter uma megaepidemia”, afirmou ainda o exministro Mandetta
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cientista-da-fiocruz-diz-que-novacepa-do-coronavirus-pode-tomar-pais-em-um-mes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 13:01:43
Título: Metade dos brasileiros diz que Bolsonaro não merece ser reeleito, aponta
pesquisa Exame
Descrição: Rejeição é maior no Norte, região fortemente afetada pela pandemia do
coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/metade-dos-brasileiros-diz-quebolsonaro-nao-merece-ser-reeleito-aponta-pesquisa-exame/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-01-29 11:08:38
Título: Deputado Alexandre Padilha apresenta PL que visa criar vagas de trabalho
para travestis e transexuais
Descrição: Para deputado, Brasil vive um desmonte das políticas públicas LGBT
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Título: Governo Bolsonaro assume coalizão antiaborto na ONU após saída dos EUA
Descrição: Grupo foi projeto de Trump, mas Biden rompeu com aliança
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Título: Flávio Dino: “Maranhão tem a menor taxa de letalidade por coronavírus no
Brasil”
Descrição: Governador usou mapas publicados pela imprensa para divulgar os dados
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Título: Míriam leitão responde Dilma e confirma que apoiou golpe de 2016
Descrição: “A ex-presidente e eu discordamos radicalmente sobre o passado, mas
concordamos sobre o presente”, disse ainda a jornalista
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Fonte: Revista Fórum
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Título: Gato subiu no telhado: Globo avisa clubes da série A que pode renegociar
contratos
Descrição: Aviso, de acordo com emissora, é apenas base jurídica para que ela se
resguardasse no futuro, caso isso seja necessário
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Título: Em ação contra União, MPF pede médicos estrangeiros no combate a Covid
no Amazonas
Descrição: O MPF entrou com uma ação judicial nesta sexta-feira contra a União
para que médicos estrangeiros atuem no Amazonas durante a pandemia.Pela lei,
brasileiros e estrangeiros que se formam no exterior precisam, para exercer a
profissão no país, passar pela prova de revalidação de seus diplomas, o chamado
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Título: 'A negligência matou meu filho, não só a Covid', diz mãe de indígena
morto em RO
Descrição: Com aparentes sintomas gripais se agravando, o indígena Orowao Canoé,
de 35 anos, procurou o hospital de campanha de Guajará-Mirim, em Rondônia.
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Título: Do impeachment de Bolsonaro à volta do auxílio: o que estará nas mãos
dos novos presidentes da Câmara e do Senado
Descrição: Apoiados por Bolsonaro, deputado Arthur Lira e senador Rodrigo
Pacheco aparecem como favoritos na disputa pelo comando do Congresso.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55853675
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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Título: Pazuello prevê cem mortes diárias em Manaus sem transferência maciça de
pacientes a outros Estados
Descrição: Ministro da Saúde, investigado pela Polícia Federal na crise pela
falta de oxigênio, alerta para a necessidade de deslocar 1.500 doentes para
aliviar as UTIs do Amazonas
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Título: Os fura-filas da vacinação contra a covid-19 mostram a nefasta versão
2.0 do jeitinho brasileiro
Descrição: Fenômeno é reflexo da perda de valores sociais de coletividade e é
potencializado, segundo especialistas, pela polarização política. Punição de
infratores não deveria paralisar imunização, como em Manaus
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Título: Bilionário condenado por corrupção em Genebra: “A Vale agiu com profundo
cinismo, vou desmascará-la”
Descrição: Beny Steinmetz recorre da sentença que o condenou a cinco anos de
prisão por subornos para a compra de mina na República da Guiné, vendida depois
para a mineradora brasileira
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Título: Corregedor vê indícios de crime ao juíza estimular aglomerações na
pandemia
Descrição: O corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador
Agostinho Gomes de Azevedo, propôs ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais a instauração de processo administrativo disciplinar contra a juíza
Ludmila Lins Grilo, da Comarca de Unaí (MG). A juíza é acusada de estimular em
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Título: Manaus é a prova de que já não dispomos de um governo funcional
Descrição: Jair Bolsonaro comete crimes de responsabilidade diversos desde que
subiu a rampa do Planalto. Dezenas de pedidos de impeachment protocolados na
Câmara ainda aguardam encaminhamento, pois Rodrigo Maia sabe que o destino do
presidente não será decidido no tabuleiro das leis, mas no da política. A
tragédia de Manaus marca uma reviravolta no cenário: depois das mortes por
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Título: Déficit de R$ 743 bilhões: 'A economia brasileira está na UTI', afirma
economista
Descrição: As contas do governo registraram em 2020 déficit primário recorde de
R$ 743,087 bilhões – um valor que representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (28) pela
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Título: Ex-presidente Dilma afirma que a democracia brasileira está 'totalmente
corroída'
Descrição: A ex-presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira (29) que
acredita que a democracia brasileira está \totalmente corroída\, durante a sua
exposição no fórum promovido pelo Grupo de Puebla.
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Título: Podcast: Pandemia, por dentro do caos – com Mariana Varella
Descrição: O Pauta Pública recebe a editora chefe do Portal Drauzio Varella para
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